
Vīriešuveselības avīze
Uroloģijas klīnikas vadītājs stāsta, ar kādām uroģenitālām slimībām slimo 
vīrieši un kādas ir to ārstēšanas iespējas.

Speciālisti uzskata, ka jāpārskata HIV ārstēšanas kritēriji un 
tūlīt pēc diagnozes noteikšanas jāsāk ārstēt visi pacienti.

GLĀBT VESELĪBU IEROBEŽOT HIV

30.–31. lpp.2.–3. lpp.

EFEKTĪVA ĀRSTĒŠANAIZGLĪTOT PACIENTUSBIEŽI SASTOPAMI
No nierakmeņiem noteikti jāatbrīvojas. Kāpēc pacienti izvēlas radioķirurģiju.Ko dod uroloģijai veltīts portāls.

8. lpp. 14.–15. lpp.10. lpp.
Kā savas aknas visbiežāk bojā vīrieši.
BŪT ATBILDĪGĀKIEM

24. lpp.
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BEZMAKSAS
IZDEVUMS

Latvijā veikts pētījums liecina, ka 35,5% vīriešu 
vecumā no 55–64 gadiem un 29,2% sieviešu savu 
veselību uzskata par labu un diezgan labu. Starp 
65–74 gadus veciem iedzīvotājiem šie skaitļi ir attiecīgi 
27,6% un 20,6%*

* Slimību profilakses un kontroles centra dati

LAIKRAKSTA TAUTA UN VESELĪBA PIELIKUMS

Vai vīrieši ir veselīgāki?
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Vīriešuveselības avīze

EVITA HOFMANE

«Universitātes slimnīcās onkoloģijas 
jomā beidzot ir noticis pavērsiens. Prog-
ress nav milzīgs, bet svarīgi, ka noticis 
pavērsiens domāšanā. Tas ir nozīmīgs 
priekšnosacījums visam pārējam, kas 
tālāk bruģēs ceļu jauniem pavērsieniem: 
domāšanā, finansējumā un pirmreizējo 
pacientu prioritizēšanā. Ir ļoti svarīgi, ka 
nepilna gada laikā no runām ir pāriets 
pie darbiem,» uzskata Rīgas Stradiņa 
universitātes asoc. profesors un Rīgas 
Austrumu klīniskās universitātes slim-
nīcas Uroloģijas klīnikas vadītājs Vilnis 
Lietuvietis. 

Ar viņu runājam par situāciju onkoloģijas jomā, 
uroloģiskajiem audzējiem un mūsdienīgām ārs-
tēšanas iespējām.

– Kādi ir biežāk sastopamie uroloģiskie ļaun-
dabīgie audzēji? 
– Biežāk sastopami ir priekšdziedzera (prostatas), 
urīnpūšļa, nieru, kā arī sēklinieku un dzimumlo-
cekļa audzēji. Priekšdziedzera audzējs Latvijā 
vīriešiem ir stabili pirmajā vietā, un tas ir saistīts 
arī ar vīriešu vidējā dzīves ilguma pieaugumu, 
kas pašlaik ir apmēram 69 gadi. Mēs sagaidām, 
ka nākotnē turpinās pieaugt no jauna atklāto šī 
audzēja veida gadījumu skaits. Savukārt urīn-
pūšļa un nieru vēža gadījumu skaits pieauguma 
tendenci neuzrāda, bet aktualitāti saglabā. Labi 
ir tas, ka nieru audzējus arvien biežāk atklāj agrī-
nās stadijās. Urīnpūšļa audzēji bieži norit mokoši 
un operējot var būt nepieciešama visa urīn-
pūšļa izņemšana. Šis audzēju veids, manuprāt, 
aiz priekšdziedzera audzēja uroloģiskajā diag-
nostikā un ārstēšanā ir aktualitāte numur viens, 
jo līdz šim mēs tā ārstēšanai neesam plaši pievēr-
sušies. Mums joprojām ir nepietiekami resursi un 
iekārtas šo audzēju diagnosticēšanai un pacientu 
rehabilitācijai. 
– Vai Latvijā saslimstības tendences ir tādas 
pat kā citviet pasaulē?
– Saslimstības tendences ir diezgan līdzīgas. 
Atšķirība ir tāda, ka attīstītajās Rietumeiropas val-
stīs saslimstība un pacientu izdzīvošanas rādītāji 
ir stabilizējušies un uzlabojušies, bet mēs jopro-
jām neesam pārvarējuši līknes augšupejošo daļu, 
kur gan saslimstība, gan mirstība lēnām pieaug. 
Finanšu, cilvēkresursu un zināšanu ieguldījumi 

medicīnā varētu vērst šo procesu tajā virzienā, 
kāds tas ir attīstītajās valstīs. 
– Vai vīriešiem uroģenitāli ļaundabīgie 
audzēji ir sastopami biežāk nekā sievietēm?
– Protams, arī sievietes slimo ar onkoloģiskām 
uroģenitālām slimībām. Uroloģija nav tikai vīriešu 
slimību ārstēšanas specialitāte, tomēr vīrieši 
slimo biežāk. Tas pārsvarā ir uz nieru un priekš-
dziedzera audzēju skaita rēķina, jo no vairāk nekā 
11 000 abu dzimumu onkoloģisko pacientu kat-
ram piektajam ir uroģenitāls audzējs, bet, ja ska-
tāmies atsevišķi vīriešu dzimuma pārstāvjus, tad 
katram trešajam no onkoloģiskajiem pacientiem 
ir uroģenitāls audzējs. Vīrieši vairāk smēķē, un tas 
ir viens no iemesliem, kāpēc viņi biežāk slimo ar 
onkoloģiskajām slimībām. 
– Cik bieži pie mums uroloģiskie audzēji tiek 
diagnosticēti 0., 1. un 2. stadijā?
– Ir vērojama tendence, ka agrīnās diagnostikas 
(1., 2. stadija) rādītāji uzlabojas, un tas ir apsvei-
cami. Es piekrītu apgalvojumam, ka esošo finanšu 

resursu ietvaros Latvijas medicīnas darbinieki 
padara lielāku darbu nekā citviet pasaulē, dar-
bojoties līdzīga finansējuma un cilvēkresursu 
ietvaros. Varētu teikt, ka ārsta profesija ir dzīves-
veids, un tāpēc mēs joprojām varam cilvēkiem 
palīdzēt. Ja valstī būtu atbilstošs finanšu resursu 
sadalījums, tad arī mūsu medicīnas rādītāji būtu 
atbilstoši tām Rietumeiropas valstīm, kuru vidū 
mēs gribam atrasties. 
Lai gan, piemēram, Lielbritānijā pie urologa rindā 
jāgaida 5–6 mēnešus, arī Norvēģijā ir līdzīgi. Jau-
tājums ir tikai par to, kurā brīdī pacients šo vizīti 
sāk gaidīt: vai viņš laikus piesakās uz profilak-
tisko pārbaudi, vai arī pie ārsta vēlas steidzami 
nokļūt tad, kad ūdens jau smeļas mutē, veselības 
problēmas ir tā samilzušas, ka apdraud dzīvību, 
un tad viņš pukojas, kāpēc pie ārsta uzreiz nevar 
tikt. Tā ir atšķirība. 
– Vai ir kādi jaunumi saistībā ar vēža ārstē-
šanu, ja tas ir atklāts ļoti agrīni? Vai vienmēr 
pirmā izvēle ir operācija?

– Onkoloģiskās saslimšanas viena no otras ļoti 
atšķiras. Ir audzēju veidi, kas ir ļoti steidzami 
jāoperē un pēc tam jāizmanto visas onkoloģis-
kās ārstēšanas metodes. Te kā piemērs jānosauc 
sēklinieku audzējs, ko atklāj jauniem vīriešiem un 
vīriem spēka gados. Ja to laikus ārstē, pilnībā var 
izārstēt 98% pacientu. Jautājums ir par to, kad viņi 
ir pārvarējuši savu kautrīgumu un atnāk pie ārsta. 
Tad arī pāris nedēļas vai mēnesis var izšķirt ļoti 
daudz. Tāpēc, pamanot aizdomīgu veidojumu 
sēkliniekos, ir jāapmeklē urologs, vēlams – ar pie-
redzi onkoloģijā. Sēklinieku audzēji ir jāārstē ļoti 
ātri un jāizmanto visas metodes, kas paredzētas 
to ārstēšanā. Svarīgi, lai pacients dotos pie ārsta, 
kuram ir pieredze un viņš zinātu, kas ir jāmeklē, jo 
sēklinieku audzējs mēdz maskēties. Nepieredzējis 
ārsts var nodomāt, ka tas ir sēklinieku iekaisums, 
neaizdomāties, ka tam pamatā ir onkoloģiska sli-
mība, un nereaģēt atbilstoši situācijai.
Parādās arvien vairāk dažādu pētījumu par to, 
ka ne vienmēr pacientam vajag izdarīt operāciju, 
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Onkoloģiskie pacienti ir Uroloģijas klīnikas prioritāte
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Vilnis Lietuvietis: «Daudzu audzēju operācijas var veikt arī mazinvazīvi, un Latvijas izvēle pašlaik ir laparoskopiskās operācijas. 
Lai gan es uzskatu, ka vismaz universitātes slimnīcās vajadzētu ieviest robotasistējošo ķirurģiju. Tas būtu pamatoti, jo šī tehno-
loģija ir pārāka par laparoskopiju. Laparoskopiski šobrīd tiek operēti nieru, urīnpūšļa, priekšdziedzera audzēji.»
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Onkoloģiskie pacienti ir Uroloģijas klīnikas prioritāte
lai saglabātu atlikušo mūža resursu un dzī-
ves kvalitāti.
Ārstēšanas vadlīnijas nosaka, ka priekšdziedzera 
audzēju, ja tas ir zema riska audzējs (tas nozīmē, 
ka pacients no šī audzēja nenomirs, bet drīzāk var 
nomirt no infarkta vai insulta), tad šādus pacien-
tus nevajag operēt. Ja priekšdziedzera audzējs ir 
ļoti neliels, 3–5 mm diametrā, pacientu var novē-
rot un aktīvi neārstēt. Tādā veidā cilvēks saglabā 
dzīves kvalitāti. Ārsti nepielieto agresīvas ārstēša-
nas metodes, bet vēro, vai audzējs attīstīsies, vai 
joprojām būs snaudošs. Tādējādi bez intervences 
no ārpuses pacients iegūs vairākus pilnvērtīgus 
dzīves gadus. Par to, vai šāda stratēģija konkrēta-
jam pacientam ir piemērota, izlemj ārstu konsilijs. 
Pētījumi par nieru vēža audzējiem liecina, ka 
vecumā pēc 75 gadiem ļoti svarīgi ir saglabāt 
nieru funkcionējošo audu daudzumu. Pētījumi 
pierāda, ka nieres izņemšana samazina atlikušo 
mūža daļu, un ir pacienti, kuri ar nelielu nieru 
audzēju var nodzīvot ļoti ilgi. Audzējs izaug 
apmēram centimetru gadā un, ja cilvēkam ir 
citas blakusslimības, tad, iespējams, operācija 
var būt riskantāka nekā piesardzīga vērošana. 
Pacients var iegūt vairāk dzīves gadus nekā tad, 
ja viņu operētu un rastos iespējami sarežģījumi. 
Ārstam un pacientam jāpārrunā daudzi specifiski 
un delikāti jautājumi, bet optimālo ārstēšanas 
stratēģiju izvērtē ārstu konsilijs. 
– Ko saviem pacientiem piedāvā Austrumu 
slimnīcas Uroloģijas klīnika? Vai jūs sākat ar 
to, ka diagnosticējat slimību un pēc tam arī 
ārstējat, tas ir, izejat visu ciklu?
– Visu, ko Latvijā dara uroloģijas jomā, darām arī 
RAKUS Uroloģijas klīnikā. 
Mēs piedāvājam pilna cikla ārstēšanu, kas sākas ar 
pacienta ambulatoro izmeklēšanu, uzklausīšanu, 
tālāku virzīšanu uz diagnostiskajiem izmeklēju-
miem un sekojošu ārstēšanu. Galvenie darbības 
virzieni ir akūtā un neatliekamā palīdzība. Klīnikā 
strādā traumu un politraumu ārstu komanda, 
mēs ārstējam akūtos pacientus, kuriem ir nepie-
ciešama palīdzība urīnceļu traumu gadījumos, 
onkoloģiskos slimniekus un tos, kuriem ir urīn-
ceļu infekcijas. Attīstās arī sieviešu funkcionālā 
uroloģija, kur sniedzam ambulatorās konsultā-
cijas, veicam izmeklējumus, valsts apmaksātas 
un arī maksas operācijas.
Funkcionālā diagnostika ir inovatīva izmeklē-
šanas metode, kas palīdz izvēlēties pacientus, 
kuriem operācija varētu sniegt funkcionālu 
rezultātu un noteikt, kuriem pacientiem tā nav 
vajadzīga, jo vēlamā rezultāta nebūs. Mūsdie-
nās nepietiek operēt kādu jaunveidojumu vai 
noslīdējumu, bet vajag saprast, kā process, kas 
ir izraisījis sūdzības, ietekmē urīnceļu funkcio-
nālo darbību. Tāpēc mēs nevis runājam, piemē-
ram, par hiperplāziju, bet par simptomiem, no 
kuriem tikai vienā daļā gadījumu tos izraisījusi 
labdabīga prostatas hiperplāzija. Nereti bieža 
nakts urinēšana ir saistīta ar kardiovaskulārām 
slimībām, cukura diabētu, neiroloģiskām slimī-
bām, Parkinsona slimību, sievietēm to var izrai-
sīt arī agrāk veiktas mazā iegurņa operācijas 
un citi iemesli. Ne visiem pacientiem, kuriem ir 
nakts urinēšana, tiks noteikta uroloģiska diag-
noze. Bieži vien tās ir citas diagnozes, kas rada 
līdzīgus simptomus. Ja citas saslimšanas kom-
binējas ar uroloģisku problēmu, tad jāizsver, cik 
lielā mērā pacienta sūdzības nosaka tieši urolo-
ģiskā vaina un cik – citas sistēmiskās slimības, 
kas rada biežāku urinēšanu. Veicot izmeklējumus 
urodinamikas kabinetā, mēs varam izpētīt un 
sniegt funkcionālu, pamatotu slēdzienu, kuram 
pacientam kāda ārstēšana būtu piemērotāka. 
Kabinetā kopā ar urologu strādā arī fizioterapeits. 

Pētījumi ir pierādījuši, ka, kombinējot fizioterapiju 
un muskulatūras nostiprināšanas vingrinājumus, 
var iegūt lielākus uzlabojumus, nekā tikai veicot 
operāciju. To ir svarīgi zināt pacientiem, kuriem 
tiek veiktas radikālas prostektomijas – operāci-
jas saistībā ar priekšdziedzera vēzi. Šiem pacien-
tiem nereti pēc operācijas ir urīna nesaturēšana, 
un urodinamikas kabinetā ārstu komanda palīdz 
iemācīties veikt vingrinājumus, lai pacients pēc 
operācijas ātrāk rehabilitētos un «kļūtu sauss», 
nevis ilgstoši būtu jānēsā ieliktnīši vai pamperi. 
Izdarām nierakmeņu skaldīšanas operācijas, un 
tās ir nepieciešamas lielai pacientu grupai. RAKUS 
bija vieni no pirmajiem, kas sāka veikt nierak-
meņu endoskopisko skaldīšanu. 
– Ko pacientiem noteikti vajadzētu zināt par 
savu slimību un ko jūs parasti viņiem stāstāt 
pēc diagnozes noteikšanas?
– Pirmkārt, ir svarīgi saprast, ka mums ir jāārstē 
nevis slimība, bet pacients. Ne vienmēr vajag 
akcentēt uzmanību uz konkrētiem simptomiem 

un vienu slimību, bet izvērtēt veselības stāvokli 
kopumā. Otrkārt, pašlaik mēs attīstām persona-
lizētu ārstēšanu, katra pacienta gadījums tiek 
izvērtēts individuāli. Treškārt, ja plānots izda-
rīt radikālu operāciju, pirms tam jāveic rūpīga 
izmeklēšana funkcionālās diagnostikas kabinetā, 
tādējādi samazinot riskus. 
– Parasti visvairāk tiek runāts par prostatas 
vēzi un ar to saistītajiem izmeklējumiem un 
ārstēšanas iespējām. Kuram uroģenitālam 
ļaundabīgajam audzējam jūs vēl īpaši vēlē-
tos pievērst uzmanību? 
– Tie ir trīs audzēji: urīnpūšļa audzējs, sēklinieku 
audzējs un dzimumlocekļa audzējs. 
Urīnpūšļa audzēji ir slimību grupa, kas ir izmaksu 
dārgi, jo nereti ir vajadzīgas atkārtotas operā-
cijas, rūpīga endoskopiska novērošana, iespē-
jams, nepieciešams pilnībā izņemt urīnpūsli. Šī 
slimība ilgst gadiem, pacientam ir nepieciešama 
ilga novērošana, jo tā bieži atkārtojas. Visiem 
vīriešiem iesaku atmest smēķēšanu, jo tas ir sva-
rīgs faktors, kas ietekmē urīnpūšļa audzēja attīs-
tību. Ja redzat, ka urīnā parādās asinis, tad mudīgi 
ir jādodas pie urologa. Neko nedrīkst atlikt un 
nevajag domāt, ka urīns ir sarkans, jo ēstas bie-
tes. Ātri ir jāmeklē ārsts, jāveic izmeklējumi. Šiem 
pacientiem noteikti palīdzēs «zaļā koridora» 
priekšrocības, lai, negaidot garā kopējā onko-
loģisko pacientu rindā, nokļūtu pie speciālista, 
kurš izvērtēs, ko un kā labāk darīt. Pēc prostatas 
vēža vīriešiem urīnpūšļa vēzis ir prioritāte numur 
viens. Nākamais ir sēklinieku audzējs. Ja pama-
nāt pie sēkliniekiem «bumbuļus», noteikti vajag 
doties pie urologa. Dzimumlocekļa audzējs var 
rasties, ja vīrietis nevar atvilkt peņa priekšādiņu, 
tur rodas hronisks iekaisums, kas vēlāk var izraisīt 
dzimumlocekļa galviņas audzēju. 
Tie ir mazāk pazīstami audzēju veidi, kuru sim-
ptomus pats cilvēks var pamanīt un griezties pie 

urologa vai arī ģimenes ārsta, kurš tālāk nosūtīs 
pie speciālista uz izmeklējumiem. Nieru audzēja 
simptomus pacienti paši var arī nepamanīt. Var-
būt arī ģimenes ārsti šādām lietām ne vienmēr 
pievērš pietiekami daudz uzmanības savas aiz-
ņemtības dēļ. 
– Pasaules tendence ķirurģijā ir mazinvazīvu 
operāciju arvien plašāka pielietošana. Kādu 
audzēju operācijas ir iespējams izdarīt mazin-
vazīvi un kuras no tām tiek veiktas pie mums?
– Daudzu audzēju operācijas var veikt arī mazin-
vazīvi, un Latvijas izvēle pašlaik ir laparoskopiskās 
operācijas. Lai gan es uzskatu, ka, vismaz univer-
sitātes slimnīcās, vajadzētu ieviest robotasistē-
jošo ķirurģiju. Tas būtu pamatoti, jo šī tehnoloģija 
ir pārāka par laparoskopiju. Laparoskopiski šobrīd 
tiek operēti nieru, urīnpūšļa, priekšdziedzera 
audzēji, kaut gan joprojām ir atklāta diskusija, 
vai mazinvazīvās metodes izmantošana tiešām 
vienmēr ir liels ieguvums pacientam. 
No vienas puses – mēs uzskatām, ka, veicot 
mazinvazīvu operāciju, pacients ātrāk atgrie-
žas ierindā, jo brūce ir maza. Jautājums ir – cik 
dienu ātrāk notiek atveseļošanās, cik lielā mērā 
ir novērstas blakusparādības un cik radikāla bijusi 
operācija. Nereti ar mazāku griezienu mēs nevei-
cam un arī nevaram veikt pietiekami plašu ope-
rāciju. Ir dažādi audzēju veidi. Piemēram, nieru 
audzēja gadījumā, izmantojot laparoskopisko 
pieeju, operāciju var izdarīt ļoti veiksmīgi, un mēs 
sasniedzam primāro mērķi: pacients pilnībā atbrī-
vojas no vēža audiem. Savukārt, laparoskopiski 
operējot priekšdziedzera vēzi, primārais mērķis 
– pacients uzreiz ir brīvs no audzēja – ne vienmēr 
tiek sasniegts, jo paliek tā saucamās «pozitīvās 
malas», kad audzējs ir operēts, bet nav izņemts 
pilnībā. 
Pasaules statistikas dati liecina, ka pēc laparosko-
piskām operācijām ne vienmēr ir labi rezultāti 
attiecībā uz primāro mērķi – pilnīgu atbrīvoša-
nos no audzēja. Veidojas pretruna: mērķis, izda-
rot operāciju, ir atbrīvot pacientu no audzēja, bet, 
izvēloties mazinvazīvo operāciju, tiek pieļauts 
risks, ka tas tā nebūs. Šī ir tēma, par kuru tika 
runāts arī Eiropas Urologu kongresā Londonā. 
Tika secināts, ka tiem pacientiem, kuriem radi-
kālas operācijas rezultāti ir prognostiski labāki, 
zelta standarts priekšdziedzera vēža ķirurģijā 
ir atvērta operācija. Savukārt tiem pacientiem, 
kuriem ir zema riska audzēji, operācija tiek veikta 
laparoskopiski. Vaļēja operācija dod ieguvumu 
tiem pacientiem, kuriem operācija patiešām ir 
nepieciešama, savukārt laparoskopiska operācija 
varētu būt ieguvums tiem pacientiem, kuriem 
operāciju varbūt var arī neveikt, bet kuri baidās 
un grib būt brīvi no audzēja. Nākotnē, iespējams, 
varētu ieviest jaunas tehnoloģijas, kas attīstītu šī 
audzēja ārstēšanu. 
Kibernaža kā tehnoloģijas pielietojums pros-
tatas vēža pacientu ārstēšanā ir samērā iero-
bežots. Šo tehnoloģiju vairāk var izmantot 
atkārtotu audzēju gadījumā, ja ir nelielas meta-
stāzes, ko var ārstēt, bet tā noteikti nav ikdienas 
radikālās ārstēšanas metode, ko varētu izman-
tot visiem pacientiem un tādējādi nodrošināt 
viņu izārstēšanu.
– Cik lielā mērā jaunu ārstēšanas metožu 
ieviešana ir saistīta ar finansējumu?
– Tas vienmēr ir saistīts ar finansējumu. Katras jau-
nas metodes radīšanā ir ieguldīta nauda, zināša-
nas, enerģija, laiks, cilvēku darbs. Tāpēc, ienākot 
tirgū, jaunās metodes maksā dārgi. Tas nozīmē, 
ka bez finansējuma jaunas metodes ārstēšanā 
nevaram ieviest. Tajā pašā laikā mēs visi vēla-
mies dzīvot ilgāk un labāk, maksimāli saglabājot 
veselību. Vēlamies, lai varam izmantot modernās 

tehnoloģijas, kas, protams, maksā naudu. Ja esam 
visu mūžu strādājuši, maksājuši nodokļus, mēs 
veselības problēmu gadījumā vēlamies saņemt 
iespējami labāko ārstēšanu. Valstiskā mērogā 
medicīnai un medicīnas tehnoloģijām vajadzētu 
būt prioritātei. Līdz slimnīcai var atbraukt arī pa 
bedrainu ceļu. Automobilis varbūt tehniski nolie-
tojas ātrāk, bet, nonākot pie slimnīcas durvīm, 
mums vajadzētu būt pārliecinātiem, ka slimnīcā 
mums palīdzēs, izārstēs un mājās aiziesim veseli. 
Mums sanāk otrādi: ar Mercedes firmas ātrās palī-
dzības mašīnu pa ļoti labi asfaltētu ceļu pacientu 
atved līdz slimnīcas durvīm, kur ir glīts remonts, 
bet aparatūra ir novecojusi un personāls ir pār-
slogots un emocionāli izsīcis. Mums ir jāizvēlas 
starp šīm divām lietām. 
– Kāda ir situācija ar medikamentu pieeja-
mību uroloģisko audzēju pacientu ārstēša-
nai? Daudzus jaunos medikamentus Latvijā 
nemaz nereģistrē, lai gan kaimiņvalstīs 
to dara.
– Šī ir smaga tēma. Mēs zinām, ka uroģeni-
tālo audzēju ārstēšanai pēdējos gados ir atvē-
lēti līdzekļi jaunu medikamentu iegādei, taču 
daudz par maz. Piemēram, krūts vēža un plaušu 
vēža ārstēšanai vienmēr tiek atvēlēts vairāk 
līdzekļu. Ir vajadzīga sabalansētība, un atbildī-
gajām personām būtu jāizvērtē, kāds ir līdzekļu 
sadalījums, ņemot vērā konkrētā audzēja tipa sta-
tistiku, kā arī jāizvērtē, kādu rezultātu dod medi-
kamentu lietošana. Būtu nepieņemami, ja vienas 
audzēju grupas medikamentiem tiktu novirzīta 
ļoti liela finansējuma daļa, kamēr otrai finansē-
jums un medikamenti ir nepietiekami. Jāpatur 
prātā, ka ir arī vecāki medikamenti, kas ir efek-
tīvi un lētāki, taču galvenais, lai būtu sabalansē-
tība starp naudas nodrošinājumu un efektu, kas 
tiek iegūts, medikamentus lietojot. Visiem onko-
loģiskajiem pacientiem neatkarīgi no audzēja 
lokalizācijas jāsaņem līdzvērtīgs medikamentu 
nodrošinājums. 
Uroloģijā ir daudz jaunu, inoivatīvu medika-
mentu, kas mūsu kaimiņvalstīs Igaunijā un 
Lietuvā ir pieejami, bet pie mums nav. Jauno 
medikamentu pieejamības jomā mēs neapšau-
bāmi atpaliekam. 
– Ko jūs gribētu novēlēt laikraksta lasītājiem? 
Kāds ir skats nākotnē? 
– Onkoloģijas jomā beidzot ir noticis pavērsiens. 
Tas ir tīri politisks pavērsiens no Veselības minis-
trijas puses, kā arī sabiedrības puses, kura ir pie-
prasījusi, lai onkoloģiskajiem pacientiem būtu 
pieejami ārsti un labāks medikamentu nodro-
šinājums. Šis jautājums bija sasāpējis, un izmai-
ņas brieda jau sen. Tagad tas ir noticis. Es gribu 
izteikt publisku atzinību veselības ministrei par 
to, ka ir notikusi domāšanas virziena maiņa. Val-
dībai ir jāsaprot, ka universitātes slimnīcas pilda 
vienu no valsts aizsardzības funkcijām, jo arī vese-
lības aizsardzība ir valsts aizsardzības sistēmas 
daļa. Ir svarīgi, lai cilvēki varētu justies droši, ka 
nelaimes gadījumā – vai tas būtu sadzīves nega-
dījums, auto avārija vai cita liksta – viņiem būs 
vieta, kur sniegs palīdzību. Drošības jēdziens ir 
jāpaplašina. Ārsti ir nozīmīga drošības sistēmas 
sastāvdaļa, ko nedrīkst atstāt novārtā. Es ceru, ka 
jaunie nodokļu grozījumi un finansējums šo dro-
šības sistēmu spēs reanimēt. Universitātes slimnī-
cas un valsts medicīna ir domāta tam, lai glābtu 
cilvēku veselību, bet privātās medicīnas sistēma 
un uzņēmumi ir orientēti, lai pelnītu naudu. Pri-
vātās medicīnas iestādes nekad nespēs aizstāt 
valsts slimnīcas, jo te izmaksas ir daudz, daudz 
lielākas nekā privātajās medicīnas iestādēs, tāpēc 
valsts slimnīcas ir jāsaglabā ne tikai dzīvas, bet 
arī funkcionējošas.

ATTĪSTĪBA

Uroloģijas klīnikā 
mēs piedāvājam pilna 
cikla ārstēšanu, kas 
sākas ar pacienta 
ambulatoro izmeklēšanu, 
uzklausīšanu, 
tālāku virzīšanu uz 
diagnostiskajiem 
izmeklējumiem un 
sekojošu ārstēšanu.
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Vīrieši pie ārstiem parasti dodas nelab-
prāt, īpaši, ja viņiem ir kādas ar urīnceļiem 
vai dzimumorgāniem saistītas problē-
mas. Tas tālab, ka daudzi uzskata to par 
intīmu lietu. Savādāk uz to skatās uro-
logi, jo tā ir viņu ikdiena – ārstēt pacien-
tus, kuriem ir uroloģiska rakstura vai 
nieru saslimšanas.

Kas ir šie speciālisti un kā viņi palīdz slimniekiem – 
par to saruna ar Paula Stradiņa Klīniskās univer-
sitātes slimnīcas ārstu urologu, Latvijas Urologu 
asociācijas prezidentu Pēteri Vaganovu.

– Ko, jūsuprāt, par uroloģiju vajadzētu zināt 
katram iedzīvotājam?
– Pirmkārt, es gribētu izkliedēt mītu, ka urologs ir 
tikai vīriešu dakteris. Tā tas nav – tiek ārstēti gan 
vīrieši, gan sievietes. Otrkārt, urologs ārstē nieres, 
urīnvadus, urīnpūsli – visu, kas saistīts ar nierēm 
un urīnizvadsistēmu –, un vienlaikus arī vīriešu 
dzimumorgānus. Tātad, ja abu dzimumu pārstāv-
jus skar tādas problēmas kā nierakmeņi, urīnceļu 
iekaisumi, savukārt vīriešus – dzimumorgānu sli-
mības, vai arī viņiem ir kādas iedzimtas dzimumor-
gānu anomālijas, tad jāgriežas pie urologa.
– Lai būtu vieglāk runāt konkrēti, mēs varētu 
visus iedzīvotājus sadalīt vairākās grupās. Pir-
majā būtu bērni un jauni cilvēki līdz 25 gadu 
vecumam. Kas raksturīgs šai vecuma grupai?
– Šeit mēs varam runāt par vairākām lietām. Vie-
nas ir iedzimtas anomālijas, piemēram, urīnvadu 
sašaurinājumi. Mūsdienās šo problēmu var likvi-
dēt laparoskopiski, proti, kad operācija norit bez 
lieliem griezieniem. To gan vajadzētu darīt laikus, 
kamēr nav neatgriezeniski bojātas nieres.
Jauniem vīriešiem mēdz būt sēklinieku vēzis. 
Līdz ar to ir jāzina: ja viņi sev sēklinieku maisiņā 
satausta kādu nesāpīgu, bet cietu veidojumu, vai 
ja kulīte ir palielināta, nevajadzētu vilcināties, bet 
vērsties pie urologa.
Savukārt jaunām sievietēm nereti nākas saskarties 
ar urīnceļu iekaisumiem – ja tas tā ir, tad obligāti 
jākonsultējas ar urologu. Tāpat pie šī speciālista 
jau laikus jādodas tām daiļā dzimuma pārstāvēm, 
kurām ir bijuši nierakmeņi vai vēl kādas ar urolo-
ģiju saistītas kaites, un viņas plāno grūtniecību. 
Ja nierakmeņu slimības lēkme būs bērniņa gaidī-
šanas laikā, tā būs ļoti liela problēma.
– Vai bērniem un pusaudžiem nebūtu vieglāk 
nodot vajadzīgo informāciju, ja skolās lielāka 
uzmanība tiktu pievērsta veselības mācībai?
– Mēs, urologi, dažreiz tiekam aicināti novadīt 
kādu stundu un runāt tieši par zēnu un pusaudžu 
veselību, tostarp arī par seksuālo. Mēs noteikti 
izrunājam un izskaidrojam par tām pārmaiņām, 
kas notiek zēna organismā, viņam kļūstot par 
vīrieti. Tāpat ļoti svarīgs ir arī higiēnas aspekts 
un viss pārējais, par ko zēni bieži kautrējas runāt. 
Kaut vai tie paši priekšādiņas sašaurinājumi. Vēl 
viena lieta, par ko noteikti runājam, ir seksuāli 
transmisīvo slimību risks un izsargāšanās.
– Otra liela grupa varētu būt cilvēki vecumā 
no 25 līdz 50 gadiem. Kam vajadzētu pievērst 
uzmanību šajā laikā?
– Ļoti bieži šajā vecumā cilvēkiem ir manis jau 
pieminētā nierakmeņu slimība. Latvijā ir pieeja-
mas dažādas ne vien nierakmeņu slimības ārs-
tēšanas, bet arī profilakses metodes. Šajā ziņā 
es gribētu pateikt lielu paldies Veselības minis-
trijai un Nacionālajam veselības dienestam, ar 
kuriem Latvijas Urologu asociācijai pēdējā laikā 
ir bijusi ļoti produktīva sadarbība. Nierakmeņu 

slimība parasti tiek ārstēta dienas stacionāros. 
Šajā ziņā valsts noteikti ir ieguvēja, jo, izmantojot 
valsts apmaksātos dienas stacionāra pakalpoju-
mus, pacientiem ir iespēja īsā laikā atbrīvoties no 
saviem nierakmeņiem.
Vēl viena šim vecumam raksturīga nianse – vīrie-
tis sāk plānot ģimeni, bērnus. Pie manis bieži nāk 
vīrieši un vēlas saņemt konsultāciju, jo domājot 
par bērnu. Viņi grib pārbaudīt savu veselību, saga-
tavoties šai svarīgai misijai. Gribu uzsvērt, ka visas 
vadlīnijas saka: speciāli gatavoties un pārbaudīties 
vīrietim, ja vien nav aizdomas par kādām seksuāli 
transmisīvām slimībām, nav nepieciešams. Pārim 
vienkārši neizsargājoties jādzīvo dzimumdzīve. 
Taču, ja sievietei grūtniecība neiestājas pusgada, 
gada laikā, tad gan jāgriežas pie speciālistiem. Bet 
tad pārbaudīties vajadzētu abiem.
– Trešā grupa ir cilvēki pēc 50 gadiem. Šajā 
vecumā vīriešiem daudz tiek atgādināts par 
nepieciešamību pārbaudīt prostatu.
– Visiem vīriešiem, kas vecāki par 45 gadiem, 
pie urologa būtu jāatnāk reizi gadā, bet tiem, 
kuriem ģimenē ir prostatas vēzis, tas jādara pat 
no 40 gadu vecuma. Nav svarīgi, vai vīrietim ir 
kādas sūdzības, vai nav. Gribu uzsvērt, ka sūdzī-
bas parasti izraisa prostatas labdabīgas slimības 
– urīnceļu nosprostojums, labdabīga prostatas 
hiperplāzija (LPH) –, kas apgrūtina urinēšanu. 
Prostatas vēzis līdz pēdējai stadijai parasti 
nekad neliek par sevi manīt, tāpēc ir nepiecieša-
mas ikgadējas vizītes pie urologa, pirms kurām 
jāveic izmeklējumi: urīna analīze, jānosaka pros-
tatas specifiskais antigēns (PSA), jāizdara vēdera 
dobuma ultrasonogrāfija. Ultrasonogrāfija jāveic 
reizi gadā, lai laikus varētu ieraudzīt nierakmeņus, 
kādus veidojumus vai orgānu bojājumus un tādē-
jādi novirzītu pacientus pie speciālistiem.

Protams, pie urologa noteikti jānāk tiem vīriešiem, 
kuriem ir kādas veselības problēmas: vājāka urīna 
strūkla, biežāk jāurinē, jāceļas pa nakti, lai dotos 
uz tualeti, grūtības uzsākt vai pabeigt urinēšanu 
u.c. Tomēr šajā vecuma grupā es vairāk gribētu 
aicināt pie urologa doties tos vīriešus, kuriem nav 
nekādu sūdzību.
– Kāpēc saistībā ar uroloģiskām problēmām 
vairāk tiek uzsvērta nepieciešamība pārbau-
dīties vīriešiem? Arī sievietēm taču ir dažādas 
uroloģiskas problēmas!
– Runājot par vīriešiem, skaidrs, ka viņi pie uro-
loga tiek aicināti nākt galvenokārt prostatas 
veselības dēļ. Taču slimo arī sievietes – gan ar 
urīnpūšļa, gan nieres audzēju u.c. Vienīgi daiļā 
dzimuma pārstāvēm uroloģiska rakstura saslim-
šanas ir daudz retākas nekā vīriešiem. Arī sie-
vietei reizi gadā būtu vēlams uztaisīt urīna un 
asins analīzes, kā arī veikt ultrasonogrāfiju. Ar 
to pilnīgi pietiktu, lai viņai būtu priekšstats par 
savu uroloģisko veselību. Tomēr gribu uzsvērt, 
ka sievietēm biežāk ir sastopamas cita veida uro-
loģiska rakstura problēmas, piemēram, urīnceļu 
infekcijas. Vēl viņām sakarā ar iegurņa muskuļu 
vājumu, bojājumiem nereti nākas saskarties ar 
urīna nesaturēšanas problēmām. Tā mēdz būt 
pēc atkārtotām vai strauji noritējušām dzemdī-
bām. Sievietēm urīna nesaturēšana, protams, 
šķiet delikāta problēma. Es noteikti vēlos pamu-
dināt viņas nekautrēties un nākt tieši pie urologa. 
Starp citu, sievietes ar saturēšanas problēmām 
bieži nesaprot, kur viņām griezties – pie ģime-
nes ārsta vai pie ginekologa. Šis jautājums ir uro-
loga kompetencē.
– Mūsdienās daudz tiek runāts par kardio-
vaskulāro slimību profilaksi. Mēs zinām, ka 
vajag veselīgi ēst, daudz kustēties, mazāk 

stresot. Kāda varētu būt uroloģisko sli-
mību profilakse?
– Sirds slimību riska faktori ir aptaukošanās, smē-
ķēšana, mazkustīgs dzīvesveids, paaugstināts 
asinsspiediens utt. Tieši tādi pat ir uroloģisku 
saslimšanu riski. Jo veselīgāku dzīvesveidu mēs 
piekopsim, jo tas būs labāk gan sirds, gan urolo-
ģiskajai veselībai.
– Ja tomēr cilvēku ir piemeklējusi kāda uro-
loģiska problēma un viņam ir jālieto zāles, 
vai jūs varat teikt, ka viņš varēs saņemt 
labāko iespējamo ārstēšanu? Vai Latvijā ir 
pieejamas jaunākās zāles LPH vai prostatas 
vēža ārstēšanai?
– Ja runājam par LPH, šeit vairāk vai mazāk viss 
ir sakārtots, kaut gan, protams, gribētos, lai būtu 
vēl labāk. Visus LPH ārstēšanai pieejamos nopiet-
nos recepšu medikamentus valsts kompensē 
50% apmērā. Šis jautājums, protams, ir disku-
tējams, īpaši runājot par kombinētu ārstēšanu. 
Pacientiem, kuriem nepieciešama kombinēta 
ārstēšana, ar visu kompensāciju tomēr jāpie-
maksā 15–30 eiro mēnesī. Ja viņam jālieto vēl 
citas zāles, tad tas var būt liels slogs. Tieši kom-
binētie preparāti gan atslābina apakšējos urīn-
ceļus, gan arī samazina prostatu, vēl jo vairāk 
– neļauj tai augt.
Prostatas vēža ārstēšanā pacientiem ar nelie-
liem izņēmumiem ir pieejami gandrīz visi medi-
kamenti. Viens no izņēmumiem ir kuriozi no valsts 
kompensējamo zāļu saraksta izslēgtais cipro-
terona acetāts – steroīdais antiandrogēns, kas 
uzskatāms par vienu no pamatpreparātiem pros-
tatas vēža ārstēšanā. Tas tālab, ka zāļu piegādātājs, 
kurš bija uzvarējis valsts kompensējamo medika-
mentu piegādes konkursā, vienkārši paziņoja, ka 
slēdz šī medikamenta ražošanu. Attiecīgās valsts 
iestādes nevis izsludināja atkārtotu konkursu, bet, 
nesazinoties ar Latvijas Urologu asociāciju, vien-
kārši izslēdza šo medikamentu no kompensējamo 
zāļu saraksta ar pamatojumu, ka konkursa uzvarē-
tājs vairs nepiegādā medikamentu. Sarežģītākos 
prostatas vēža gadījumos, kad šīs zāles lieto mak-
simālai androgēnu blokādei, tas ļoti labi noņem 
karstuma viļņus hormonāli ārstētiem pacientiem. 
Gribas cerēt, ka nākotnē šis medikaments tomēr 
tiks iekļauts valsts kompensēto zāļu sarakstā. Par 
laimi, to var aizstāt ar nesteroīdajiem antiandro-
gēniem, ko valsts kompensē.
– Ko jūs vēlētos piebilst sarunas noslēgumā?
– Runājot Latvijas Urologu asociācijas vārdā, gri-
bētu uzsvērt, ka mums jāstrādā pie sabiedrības 
pašapziņas līmeņa celšanas. Jo cilvēki vairāk par 
sevi domās un par sevi rūpēsies, jo labāks būs 
ārstēšanas vai profilakses rezultāts. Ja vīrietis pats 
apzināsies, ka viņam reizi gadā jāaiziet pie ārsta 
un pašam jārūpējas par savu veselību, tad tas 
gala rezultātā izmaksās stipri lētāk, un arī kopējais 
rezultāts būs labāks. Mums, urologiem, ir regu-
lāri jāvēršas pie sabiedrības. Es šeit nedomāju 
Ūsu akcijas vai vēl kaut ko līdzīgu, es vienkārši 
uzskatu, ka mums regulāri jākomunicē ar sabied-
rību un jāskaidro par prostatas, par uroloģisko 
veselību u.c.
Urologiem vajadzētu komunicēt un cieši sadar-
boties ar ģimenes ārstiem. Jo labāk ģimenes ārsts 
izpratīs situāciju, jo labāks būs viņa kontakts ar 
pacientu, jo labāk pacients tika ārstēts.
Latvijas Urologu asociācijai ir cieši jāsadarbojas ar 
Veselības ministriju, ar Nacionālo veselības die-
nestu, mums ir jāstrādā visiem kopā.
Uroloģijai Latvijā nemaz neklājas tik slikti. Tikai 
jāstrādā pašiem, un tad viss arī notiks. Arī ar eso-
šajiem līdzekļiem mēs varam diezgan daudz 
ko panākt.

FOKUSS

Pēteris Vaganovs: «Ja cilvēkus skar tādas problēmas kā nierakmeņi, urīnceļu iekai-
sumi, savukārt vīriešus – dzimumorgānu slimības, vai arī viņiem ir kādas iedzimtas 
dzimumorgānu anomālijas, tad jāgriežas pie urologa.»
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ILONA NORIETE

Celšanās vairākas reizes naktī, lai dotos 
uz labierīcībām, nespēja uzreiz uzsākt 
urinēšanu, vāja urīna strūkla – tie ir tikai 
daži simptomi, kas var liecināt par labda-
bīgu prostatas hiperplāziju (LPH). 

Kas ir šī slimība un kādas iespējas to mazināt un 
pat izārstēt – par to saruna ar Paula Stradiņa Klīnis-
kās universitātes slimnīcas ārstu urologu, Latvijas 
Urologu asociācijas prezidentu Pēteri Vaganovu. 

– Lūdzu, izstāstiet, kas ir labdabīga prostatas 
hiperplāzija? 
– LPH gadījumā tiek novērota audu hiperplāzija, 
respektīvi, dziedzeru un saistaudu palielināšanās 
pašā prostatā. Turklāt tā ir labdabīga. 
– Kādas ir pirmās pazīmes, ar ko vīrieši, kuriem 
ir LPH, parasti vēršas pie ārsta? 
– Jāteic, ka lielākā daļa vīriešu vispār nevēršas pie 
daktera un nesūdzas. Tas tālab, ka liela daļa stiprā 
dzimuma pārstāvju to uztver kā daļu no noveco-
šanās procesa. Piemēram, uzskata, ka celšanās 
naktī, lai dotos uz tualeti, un vājāka urīna strūkla ir 
lielākajai daļai vecāka gadagājuma vīriešu, un tas 
ir normāli. Īstenībā tas tā nav. Ir nepareizi domāt, 
ka vājāka urīna strūkla, nepieciešamība sasprin-
dzināties, lai uzsāktu urinēt, pārtraukumi urinē-
šanas laikā, celšanās pa nakti ir normāli. 
Ja ir vērojami minētie simptomi, iemesli varētu 
būt dažādi, piemēram, iekaisums. Taču vīriešiem 
pēc 45–50 gadu vecuma visbiežākais cēlonis ir 
tieši palielinātā prostata, kas traucē iztukšot urīn-
pūsli. Manis nule pieminētās sūdzības ir tās, ar 
kurām vīrieši parasti vēršas pie urologa, ja viņi 
vispār to dara. 
– Kāpēc ar šādiem simptomiem būtu svarīgi 
doties pie urologa? 
– Ja LHP neārstē, tas var izraisīt komplikācijas. 
Situācijās, ja urīnpūslis nespēj normāli funkcio-
nēt un iztukšoties, sākumā parādās tā sieniņas 
hipertrofija, un pēc tam urīnpūšļa sieniņu aizstāj 
saistaudi. Attīstās urīnpūšļa atonija.
– Ko nozīmē medicīniskais jēdziens «atonija»? 
– Sākumā urīnpūšļa muskuļu sieniņa kļūst bie-
zāka, kā rezultātā vīrietim ar lielāku spēku jāiz-
spiež urīns no urīnpūšļa. Savukārt ar laiku, kad 
urīnpūslis tiek pārstiepts un vairs nespēj sarauties, 
tā sieniņā izveidojas saistaudi, un tas vienkārši 
kļūst kā maiss, kas nestrādā un vairs nav spējīgs 
sarauties. No tā cieš nieru funkcija, kas var novest 
pat pie invaliditātes. 
– Nereti tiek reklamēti dažādi medikamenti 
urinēšanas traucējumu ārstēšanai.
– Jābūt uzmanīgiem, jo lielākā daļa no tiem nemaz 
nav zāles. Vienīgais bezrecepšu medikaments, 
ko reklamē urinēšanas traucējumu ārstēšanai, ir 
sabalpalmas ekstrakts, pārējie ir uztura bagātinā-
tāji. Pozitīvi ir tas, ka reklāmās ļoti labi tiek definēti 
LPH slimības simptomi, kas vīriešiem ļauj labāk 
apzināties savu problēmu. Taču jebkurā gadījumā 
vīrietim būtu jākonsultējas ar ārstu, lai saņemtu 
atbilstošu ārstēšanu, jo jāņem vērā, ka, progresē-
jot saslimšanai, būs jālieto recepšu medikamenti.
– No kāda vecuma vīrietim jāsāk domāt par 
došanos pie urologa? Varbūt tas jādara tikai 
tad, kad viņš jūt kādus simptomus? 

– Tas ir absolūti aplams viedoklis. Ja mēs runājam 
par labdabīgu prostatas palielināšanos, tad tikai 
viena medaļas puse ir tā, ka pacients ievēro sim-
ptomus un sāk izjust nepieciešamību konsultēties 
ar ārstu. Otra lieta, kas ir saistīta tieši ar prostatu, ir 
daudz nopietnāka – tas ir prostatas vēzis. Audzējs 
attīstās prostatas ārējā daļā un absolūti neietekmē 
urinēšanu. Vīrietim līdz pat ceturtajai vēža stadijai 
var nebūt absolūti nekādu simptomu. 
Atbilde uz jūsu uzdoto jautājumu ir ļoti vienkārša: 
vīrietim, kura ģimenē pa tēva līniju ir bijis pros-
tatas vēzis, jāsāk doties pie ārsta pēc 40 gadu 
vecuma, neskatoties uz to, ka viņam nav nekādu 
sūdzību un simptomu. Pārējiem rekomendēja-
mais vecums, kad uzsākt ikgadējās vizītes pie uro-
loga, ir 45–50 gadi. 
– Vai nepietiek reizi gadā aiziet pie ģime-
nes ārsta un nodot prostatas specifiskā anti-
gēna analīzi?
– Nepietiek. Palielinātas prostatas kontekstā ļoti 
rūpīgi jāizvērtē prostatas specifiskā antigēna 
(PSA) analīzes. Ir daudz starptautisku pētījumu, 
kuri pierāda PSA nozīmību tieši labdabīgas pros-
tatas palielināšanās progresijā. Ja, piemēram, PSA 
vērtība ir augstāka par 1,5 ng/ml un prostatas til-
pums lielāks par 40 ml, mēs skatāmies sūdzības un 
rādītāja pieaugumu dinamikā. Ja prognozējams, 
ka šie simptomi progresēs, varam nozīmēt ārstē-
šanu, lai tādā veidā izvairītos no operācijas. Ģime-
nes ārsts noteikti šādas nianses izvērtēt nevarēs. 
– Ja vīrietis jūtas labi, viņam nav nekādu prob-
lēmu ar urinēšanu, arī PSA ir kārtībā (vismaz 
ģimenes ārsts tā saka), vai viņam arī jāiet pie 
urologa reizi gadā? Varbūt viņš var atvieglo-
tāk uzelpot, nevis uzreiz skriet pie daktera? 
– Es jau minēju tos stāvokļus, kurus gan pacien-
tam, gan ģimenes ārstam ir grūti izvērtēt. Pro-
tams, ja vīrietim PSA ir zem 1 ng/ml un nekādu 
sūdzību nav, tad pie urologa viņš varētu arī 
nenākt. No otras puses, arī šāds pacients ir jāno-
vēro vismaz divus trīs gadus. Jāskatās, kāds viņam 
ir bijis PSA iepriekšējā gadā un kāds ir tagad. Un 
vēl. Lai labāk saprastu, vai vīrietim ir kādas sūdzī-
bas, pastāv tā saucamā starptautiskā prostatas 
simptomu skala (IPSS), kuru aizpildot, pacients 
objektīvi noskaidro, kāds ir viņa veselības stāvok-
lis. IPSS var aizpildīt Latvijas Urologu asociācijas 
un Eiropas Urologu asociācijas mājaslapās. Mēs, 
urologi, vēlētos, lai katrā ģimenes ārsta kabinetā 
būtu pieejama IPSS. 
Pacientam sagatavoties vizītei pie urologa ir ļoti 
vienkārši: jāaizpilda IPSS, jānosaka PSA, jāno-
dod urīna analīze un jāveic ultrasonogrāfija 
vēdera dobumam. Tie ir pieejami, vispārzināmi 

izmeklējumi. Ja pacientam ir veikti šie izmeklē-
jumi, viņš var atnākt pie urologa un uzreiz saņemt 
gan ārstēšanu, gan rekomendācijas tālākai rīcī-
bai, ja tādas būs nepieciešamas. Tad ārsts arī 
pateiks, kad pacientam nākamreiz būs jādodas 
pie urologa.
– Minējāt, ka LPH ārstēšanai paredzētie 
medikamenti iegādājami pret receptēm. Ja 
ārsts izraksta zāles, ko tās dod un kādā veidā 
var palīdzēt?
– Ārstējot LPH, pārsvarā izmanto divu veidu medi-
kamentus. Vieni, alfa blokatori, paplašina apak-
šējos urīnceļus, tādējādi atvieglojot urinēšanu. 
Ja pacients tos sāk dzert, tie nesamazina pros-
tatu, bet atvieglo tikai urinēšanu. Medikamentu 
iedarbību pacients var sajust uzreiz. Pārtraucot 
tos lietot, efekts izzūd. Taču jāņem vērā: ja, lieto-
jot šīs zāles, prostata turpina augt, tad apmēram 
divu gadu laikā medikamenta darbība izsīkst un 
atgriežas agrākie simptomi. 
Otri medikamenti – 5 alfa reduktāzes inhibitori – 
iedarbojas uz prostatu un to samazina. Ja pacients 
tos sāk lietot, efekts nebūs tūlītējs, jo prostata 
vienā dienā nesamazināsies. Pirmais efekts būs 
vērojams pēc 3–6 mēnešiem. Ilgstoši lietojot šo 
medikamentu, prostata zaudē apmēram pusi no 
sava tilpuma. Lietojot šo medikamentu, pacien-
tam ir iespēja izvairīties no urīna aiztures vai ķirur-
ģiskas ārstēšanas nākotnē. 
Pacientiem tiek izmantota arī kombinēta ārstē-
šana ar abiem medikamentiem. Ilgtermiņā šai 
terapijai ir vislielākās priekšrocības. Zāles var lietot 
atsevišķi, bet ir pieejams arī kombinēts preparāts, 
kur abi divi medikamenti apvienoti vienā kapsulā. 
– Ja ārsts ir izrakstījis medikamentus, vai tas 
nozīmē, ka vīrietim tie būs jālieto līdz mūža 
galam? Vai var lietot kādu laiku, tad taisīt pār-
traukumu un skatīties, kas notiek?
– Ja runājam par alfa blokatoriem – simptomātis-
kajiem medikamentiem – skaidrs, ka tie jālieto, 
kamēr palīdz. Tas var būt arī ilgstoši. Ir jālauž ste-
reotips, ka LPH ir kaut kas pārejošs. Palielināta 
prostata ir tieši tāda pati slimība kā paaugstināts 
asinsspiediens, sirds mazspēja vai cukura dia-
bēts. LPH ir hroniska saslimšana, kas ir pastāvīgi 
jākontrolē. 
Savukārt medikamentus, kas samazina pros-
tatu, pacients var lietot kādu laiku, piemēram, 
3–4 gadus. Tad, ja viņam PSA ir zems, prostatas 
tilpums mazs un sūdzību faktiski nav, iespējamas 
arī tā saucamās medikamentu brīvdienas, respek-
tīvi, pacients kādu laiku var dzīvot bez šīm zālēm. 
Medikamentus LPH ārstēšanai visiem pacientiem 
50% apmērā kompensē valsts.

– Vai mēdz būt situācijas, kad LPH rezultātā 
nepieciešama operācija?
– Ja LPH jeb prostatas palielināšanās komplicējas 
ar pilnu urīna aizturi, akmeņiem urīnpūslī, asiņo-
šanu, nieru funkcijas samazināšanos, tad visas 
šīs komplikācijas norāda, ka pietiek saslimšanu 
ārstēt ar zālēm. Ja pacientam laikus nozīmēta 
kombinēta ārstēšana, divās trešdaļās gadījumu 
var iztikt bez operācijas. Diemžēl vienai trešda-
ļai saslimšana tomēr progresē, un tad nepiecie-
šama operācija.
– Kādas ir operācijas priekšrocības un kāds 
no tās labums?
– No operācijas labums ir tāds, ka pēc tam vairs 
nav jālieto zāles, jo problēma tiek atrisināta. Bet 
ir arī savs mīnuss – prognozēt pacienta dzīves 
kvalitāti pēc operācijas mēs nevaram. Tāpat tai 
ir arī savas blaknes un komplikācijas, piemēram, 
vīrietim, īpaši sākuma periodā pēc operācijas, var 
nākties naktī bieži doties uz tualeti. 
– Ja vīrieti uztrauc seksuālas dabas jautājumi, 
viņš var baidīties no operācijas, lai nerastos 
kādas problēmas! 
– Tautā ir izplatījies mīts, ka LPH ir kāda cēloņsa-
karība ar erekcijas traucējumiem. Tie ir divi līdzās-
pastāvoši stāvokļi un erekcijai faktiski nav nekāda 
sakara ar palielinātu prostatu. Ja mēs runājam par 
LPH ārstēšanu un operēšanu, kā arī seksuālo dzīvi, 
tad erekcijas traucējumi pēc šīs operācijas varētu 
būt desmitajai daļai pacientu. Tikai jāatzīmē viena 
lieta: neārstējot prostatu, LPH komplikācijas būs 
tādas, ka vīrietim domas par erekciju būs pašā 
pēdējā vietā.
Tas, ko es gribētu rekomendēt vīriešiem, ir 
atnākt pie urologa uz pārbaudi. Ja mēs kon-
statēsim gan palielinātu prostatu, gan prosta-
tas vēzi pirmajā stadijā jeb pašā iedīglī, tad mēs 
šo vīrieti varēsim izārstēt, atgriezt sabiedrībā. 
Mēs, urologi, esam laimīgākie ārsti pasaulē – 
mums vienīgajiem ir specifisks onkomarķieris – 
PSA. Tāpēc mēs varam atklāt šo slimību pašā 
sākumā, izārstēt vīrieti. Un vīrietim saglabāsies 
arī erekcija. Ar noteikumu, ja slimība tiek kon-
statēta laikus. Ja tā jau ielaista un, piemēram, 
LPH rezultātā parādījusies nieru mazspēja, tad 
par pilnvērtīgu dzimumdzīvi nevarēsim runāt! 
Ja pacientam ir ielaists prostatas vēzis, tad, izda-
rot lielu operāciju, noteikti ļoti grūti būs sagla-
bāt erekcijas funkciju. Tāpēc ir labi, ja vīrietis 
reizi gadā atnāk pie urologa, mēs apskatāmies 
analīzes, pasmaidām un pasakām, ka viss ir kār-
tībā. Ja mēs kaut ko arī konstatējam, tad daudz 
vieglāk gan pacientam, gan ārstam būs laikus 
sakārtot problēmas.

JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

LPH – atklāt slimību 
pašā sākumā
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TOMS ZVIRBULIS

Katram vīrietim dzīvē pienāk posms, kad 
ir jāsāk pastiprināti domāt un rūpēties 
par savu veselību. Prostatas veselība un 
problēmas, kuras prostatas palielināša-
nās izraisa, ne tikai pasliktina dzīves kva-
litāti, bet arī ietekmē vīrieša pašapziņu.

Kāpēc prostata mūža laikā palielinās, kā ar to 
sadzīvot, kā ar tās sekām cīnīties, par to sarunā 
ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 
uroloģijas nodaļas ārstu Dr. Andreju Leiši.

– Kas ir labdabīga prostatas hiperplāzija 
(LPH)?
– Vispirms jautājums ir par to, vai LPH vispār ir 
slimība. LPH ir dabīgs organisma process, kura 
rašanās nav izpētīta. Tā var būt saistīta ar šūnu 
reģenerācijas īpatnībām un hormonālo līdzsvaru, 
bet šādas problēmas rodas katram vīrietim. Kat-
ram vīrietim ir prostata, un tā ar gadiem kļūst lie-
lāka, vai mēs to vēlamies vai nē. Slimība rodas tad, 
ja tā sāk mums traucēt dzīvot. Ar palielinātu pros-
tatu ir līdzīgi kā ar lielu degunu. Ja tas netraucē 
elpot, mēs nekādas manipulācijas neveicam. 
Problēmas var rasties divos virzienos. Viens ceļš 
ejams, ja slimība ievirzās ļaundabīgā gultnē. Otrā 
virzienā mēs meklējam palīdzību, ja labdabīgā 
procesa rezultātā rodas simptomi, kas ietekmē 
dzīves kvalitāti.
– Ar šo slimību saskaras katrs vīrietis, bet 
tajā pat laikā, vai tai var būt kāda saistība 
ar iedzimtību?
– Īsti pierādīta ģenētiskā predispozīcija ir tikai 
prostatas vēzim. Ja tēvam, vecamtēvam vai brā-
lim ir bijis prostatas vēzis, tad ir stipri augstāks 
risks saslimt ar prostatas vēzi. Iedzimtību mēs 
redzam jebkurā lietā: tās var būt garas kājas vai 
lokaini mati, vai rakstura iezīmes un intelekts. Tas 
vairāk vai mazāk ir mantojums. Tāpat arī asinsspie-
diens un varikozas vēnas. Bieži vien pacients nāk 
un saka, ka viņa tēvs vai vecaistēvs ir saskāries ar 
šādām problēmām. Būtībā visām slimībām var 
izveidot šādu ģenētisku saikni.
– No cik gadu vecuma vīrietim būtu jāsāk pie-
vērst šai problēmai pastiprināta uzmanība?
– Runājot par LPH, es domāju, ka ātrāk par 50 
gadu vecumu neko darīt nevajadzētu. Cita lieta, 
ja ir radušās sūdzības. Tad ir jāmeklē ārsta palī-
dzība. Par 50 gadiem jaunākiem vīriešiem LPH ir 
sastopama reti. Tāpēc, ja sūdzību nav, tad tāpat 
vien iet pie ārsta nav nepieciešams. Aicinājums 
jaunākiem vīriešiem apmeklēt urologu parasti ir 
saistīts ar onkoloģiju. 
– Ir vīrieši, kuriem pēc 50 nav problēmu ar 
prostatas palielināšanos. Kā to izskaidrot?
– Īsti to izskaidrot nevar. Viens 80 gados skrien pa 
mežu, sporto un met acis uz jaunām meitenēm, 
cits 40 gados ir fiziski un morāli novecojis. Kāds 
katrs ir piedzimis, tāds viņš arī ir. Zināmā mērā ir 
svarīgi, kā uz to skatās. Tagad ir moderni teikt, ka 
daudz kas ir atkarīgs no tā, vai tu esi nolēmis būt 
laimīgs vai nelaimīgs. Ja uz visām lietām skaties 
pozitīvi, tad tu arī dzīvosi pozitīvu dzīvi. Turpretī, 
ja katram sīkumam tiek pievērsta milzīga vērība 
un šie sīkumi šķiet briesmīgi, tad tādas pat prob-
lēmas radīsies arī ar veselību. Cilvēks ir tendēts 
meklēt sevī visu slikto, bezgalīgi analizēt dažā-
dus simptomus. Ja viņš uzskatīs, ka ir slims, tad 
arī būs slims.
– Lai novērtētu prostatas veselību, ir izstrā-
dāta speciāla simptomu skala. Kā un kad 
to izmanto?

– Tas ir jautājumu kopums, lai sūdzības sistema-
tizētu. Jautājumi nav sarežģīti, bet pacientam 
reizēm grūti izprotami. Skalas jēga ir novērtēt 
urinācijas problēmu biežumu, strūklas spēku, 
iztukšošanos un tā tālāk. Katram jautājumam ir 
punktu vērtība no 0 līdz 5. Tos summējot, urologs 
iegūst kaut cik objektīvu rādītāju, vai simptomi ir 
izteikti vai mazi. Pēc vadlīnijām simptomu skala 
būtu jāizmanto un pacienta vēsturē tai vajadzētu 
būt iekšā. Daļa ārstu to izmanto, daļa nē – gau-
mes jautājums. Bet tas noteikti var palīdzēt ārstam 
secināt, vai risks ir liels. Skalā ir iekļauts jautājums 
par pacienta dzīves kvalitāti, vai viņš ir apmieri-
nāts ar esošo situāciju. Pilnīgi vienādiem simp-
tomiem var būt divas dažādas atbildes. Ja lauku 
cilvēkam, kurš strādā brīvā dabā, vajag ik stundu 
pačurāt, viņš turpat ārā pie ābeles to izdara un 
problēmu nav. Turpretī profesoram, kurš vada 
lekcijas un pēc tam sēž operā, šāda pat situācija 
rada diskomfortu. Lai pacientam izvēlētos pareizo 
ārstēšanu un novērtētu ārstēšanas perspektīvas, 
kopā ir jāliek simptomi un tas, vai šie simptomi 
cilvēkam traucē dzīvot.
– Bieži vien dzirdam par dabas līdzekļiem 
vīrieša veselībai. Vai ar to lietošanu pietiek?
– Ikdienā gandrīz visi pacienti, kuri nonāk pie 
urologa, uz jautājumu, vai viņi kaut ko tādu ir 
lietojuši, atbild apstiprinoši. Tomēr es neesmu 
saticis nevienu vīrieti, kurš ar kādu no šiem pre-
parātiem būtu izārstējies. Tas ir kā palīglīdzeklis 
vīrietim, kurš uztraucas par to, ka viņa prostata 

varētu būt palielināta. Sūdzību viņam nav, taču 
ir vēlme kaut ko lietot. Saprātīgās devās visi šie 
dabas līdzekļi pacientam nekaitē.
– Ja ārsts ir nozīmējis medikamentus prosta-
tas ārstēšanai, cik ilgi tie ir jālieto?
– Vispirms mēs nosakām, vai process prostatā 
ir ļaundabīgs vai labdabīgs. Ja tas ir ļaundabīgs, 
tad ārstēšana aiziet vienā virzienā, ja labdabīgs 
– citā. Ja process ir labdabīgs, tad ir jāsaprot, ka 
tā ir hroniska, progresējoša slimība. Tā ir, būs un 
turpinās attīstīties. Ārstēšanās sākumā pacientam 
ir jāizlemj, ko viņš vēlas: vai viņš grib taisīt ope-
rāciju, vai ārstēties ar medikamentiem. Tāpat kā 
pie cukura diabēta un arteriālās hipertensijas, 
nav zāļu, ko LPH gadījumā var mazliet padzert 
un būt vesels. Var izārstēt iekaisumu, bet nevar 
izārstēt prostatas hiperplāziju. Ja pacients ir nolē-
mis iet medikamentozo ceļu, tad viņam tiks nozī-
mēts konkrētas grupas medikaments, kas būs 
jālieto visu laiku. Mēs vienmēr pacientam stās-
tām, ka ir nepieciešama kontrole, lai redzētu, vai 
zāles palīdz. Kontroles intervāli var būt pēc trim 
mēnešiem, sešiem mēnešiem vai pēc gada. Puse 
pacientu šos ieteikumus neievēro. Ja ārsts ir teicis, 
ka ir jāatrādās pēc trim mēnešiem, tad pacients 
medikamentus trīs mēnešus dzer, bet pēc tam 
pārtrauc un sāk domāt, ka būtu jādodas pie ārsta. 
Paiet vēl kāds laiks, līdz viņš tiešām atnāk pie ārsta, 
un situācija ir tāda pati kā agrāk vai vēl sliktāka. Ja 
tu esi nolēmis ārstēties, tad ir jāārstējas pastāvīgi, 
kamēr urologs, nevis kāds cits teiks – «stop»! Ja 

medikamentus nelieto visu laiku, tad ārstēšana 
zaudē jēgu.
– Mūsdienās ir pieejams plašs medikamentu 
klāsts. Vai ir būtiskas atšķirības starp piedā-
vātajām zālēm LPH ārstēšanai?
– Ir divas medikamentu grupas. Viena – alfa blo-
katori – neietekmē prostatas augšanu, bet tikai 
noņem simptomus, kamēr pacients tos lieto. Ja 
šie medikamenti palīdz, uzlabojas urīna strūkla, 
pazūd kairinājuma simptomātika. Šie preparāti 
ir jālieto ilgstoši un tikai tad, ja tie tiešām palīdz. 
Ja tie nepalīdz, ārsts kopā ar pacientu lemj, vai 
ir nepieciešams sākt lietot otras grupas medi-
kamentus, kas ne tikai noņem simptomus, bet 
arī samazina prostatu. Prostatas dziedzeršūnas 
attīstās, saistoties ar vīriešu dzimumhormoniem, 
tām ir vajadzīga dzimumhormonu klātbūtne. 
Ja kaut kādā veidā mēs šo saikni pārtraucam, 
hormoni turpina cirkulēt organismā, bet nepie-
saistās prostatas šūnām. Tā rezultātā šūna pār-
stāj augt un neveidojas jaunas šūnas. Tāda ir šīs 
zāļu grupas būtība. Pacientam noteikti ir jāie-
skaidro, ka, sākot lietot preparātu, pirmo gadu 
nekas nemainīsies. Vecajām šūnām sava dzīve 
ir jānodzīvo. Kad vecās šūnas sāks noārdīties, 
tikai tad varēs sajust ārstēšanas rezultātus. Ilg-
termiņā tas var aizkavēt prostatas augšanu un 
urīna aiztures attīstību. Līdz ar to gan vieni, gan 
otri medikamenti ir jālieto regulāri. Ja zāles vairs 
nepalīdz vai cilvēka organisms tās nepanes, lie-
tošana ir jāpārtrauc. 
– Vai šīs zāles nebūs pārāk dārgas vīrietim, 
kurš mēnesī pelna apmēram 400 eiro?
– Prostata diemžēl reti kad ir vienīgā vīrieša vese-
lības problēma. «Ēdienkartē» var būt gana daudz 
tablešu, bet visi LPH preparāti ir ar 50% valsts 
kompensāciju, ja urologs tos rekomendē. Tomēr 
cenas ir pavelkamas.
– Daudziem vīriešiem operācija ir kā bieds, 
tāpēc viņi nevēršas pie urologa. Minējāt zāles, 
kuras var palīdzēt izvairīties no operācijas. 
Vai ir kāds cits veids, kā izvairīties no LPH un 
citām prostatas saslimšanām?
– Prostata, pamazām augot, spiež ciet urīna 
izvadkanālu. Otrā pusē ir urīnpūslis, kurš faktiski 
ir muskulis. Muskuļi, ja tie netiek adekvāti kusti-
nāti, atrofējas. Tāpat kā švakākas kļūst rokas un 
kājas, švakāks kļūst arī urīnpūslis. Ar gadiem urīn-
pūšļa izspiešanas spēja kļūst vājāka. Ja cilvēks 
kādas citas slimības dēļ ir gulošs vai vienkārši 
kūtrs, nestaigā un neko nedara, situācija paslik-
tinās. Pacienti paši man stāsta: ja viņi ir kustībā, 
arī urinēšana ir daudz labāka. Esot kustībā, cilvēka 
muskuļi atrodas tonusā. Ja cilvēks nedara neko, 
viņš pats kļūst letarģisks gan fiziski, gan morāli. 
Regulāras fiziskās aktivitātes un adekvāta šķid-
ruma uzņemšana ir galvenās lietas, kas var ietek-
mēt problēmas attīstību.
– Kā jūs motivētu vīriešus sekot sev līdzi un 
pēc 50 gadu vecuma sasniegšanas doties pie 
ārsta vismaz vienu reizi gadā?
– Pie ārsta ir jādodas tad, kad problēma sāk ietek-
mēt dzīves kvalitāti, jo vīrietis no laba prāta pie 
ārsta neiet. Ja viņam kaut kas traucē un viņš ir 
spiests domāt, kur un kad varēs pačurāt, tad kaut 
kas nav kārtībā. Tajā brīdī nevajag sevi mānīt, ka 
ārsts to tik vien gaida, lai ar nazi «kristu virsū» 
un mēģinātu kaut ko izoperēt. Tā vienmēr būs 
pacienta izvēle. Ārsts neko nevarēs darīt pret 
pacienta gribu. Jebkura informācija ir labāka par 
neziņu un vientulīgu cīņu ar sliktām domām, galu 
galā ielaižot šo slimību. Galvenais ir godīgi attiek-
ties pret sevi, un tad vīrietis arī pats pie ārsta aiz-
ies. Nevajag sev melot.

Esi godīgs pret sevi!

Andrejs Leiše: «Katram vīrietim ir prostata, un tā ar gadiem kļūst lielāka, vai mēs to 
vēlamies vai nē. Slimība rodas tad, ja tā sāk mums traucēt dzīvot.»

PACIENTU IZGLĪTĪBAI
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EVITA HOFMANE

Nierakmeņu slimība ir aktuāla problēma, 
tā cilvēkam rada diskomfortu un darb-
spēju zudumu. Vīriešiem ir lielāks nier-
akmeņu rašanās risks un viņiem biežāk 
diagnosticē šo slimību. 

Par nierakmeņu slimību un tās ārstēšanu runājam 
ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnī-
cas ārstu urologu Arvi Freimani.

– Vai nierakmeņu slimība ir bieži sastopama?
– Nierakmeņu slimības pacientu skaits dažā-
dās valstīs atšķiras, un Latvijā tādi pētījumi nav 
veikti, taču slimība ir bieži sastopama. Nierak-
meņi ir aptuveni trešajai daļai populācijas, taču 
ne visiem slimība dzīves laikā liek par sevi manīt. 
Daļa cilvēku nodzīvo visu mūžu, pat nenojaušot, 
ka viņiem ir nierakmeņi. Vairumam gan radīsies 
simptomi, kas liecinās par slimību, un būs nepie-
ciešama aktīva ārstēšana. 
– Kāpēc veidojas nierakmeņi? Vai tam ir kādi 
riska faktori? 
– Nierakmeņu veidošanās ir saistīta ar iedzimtību 
un cilvēka vielmaiņas procesiem. Ja urīnā ir izmai-
nīta vielu koncentrācija, kas veicina sāļu veidoša-
nos, tie vairāk izgulsnējas, pakāpeniski formējas 
sāls kristāli un izveidojas nierakmeņi. To nosaka 
iedzimtas izmaiņas organismā, kas regulē nieru 
darbību un to vielu koncentrāciju urīnā, kas vei-
cina akmeņu augšanu. Arī dažas saslimšanas var 
izraisīt pastiprinātu sāļu izdalīšanos, kas veido 
akmeņus. Tā, piemērām, pacientiem, kuriem 
urīnā ir pārāk daudz kalcija, arī agrāk veiktas lie-
las zarnu operācijas, ir palielināts nierakmeņu 
veidošanās risks. Kopumā visbiežākais iemesls ir 
izmainīta vielu koncentrācija urīnā, kam pamatā 
ir iedzimtas īpatnības, ikdienas paražas, uzturs 
un nepietiekama šķidruma uzņemšana. Noteikti 
liela nozīme ir dzīvesveidam. Rietumu valstīs nie-
rakmeņu slimība sastopama daudz biežāk nekā 
attīstības valstīs.
Nozīmīgs ir šķidruma balanss organismā. Nereti 
ikdienas skrējienā šķidrums netiek uzņemts pie-
tiekošā daudzumā, bet tiek lietota kafija un tēja. 
Taču abi šie dzērieni rada pretēju efektu, jo veicina 
šķidruma izvadi no organisma. Cilvēki tam reti 
pievērš uzmanību un nav pieraduši dzert ūdeni 
pietiekamā daudzumā. Kafijas dzeršana neaizstāj 
šķidruma uzņemšanu. 
– Kādas pazīmes var liecināt par nierakmeņu 
slimību? 
– Parasti cilvēks savus nierakmeņus sajūt, ja kāds 
no tiem ir nokļuvis urīnceļos, iesprūdis un tas 
rada izteiktas sāpes. Atkārtotas urīnceļu infek-
cijas var būt saistītas ar nierakmeņiem, un to 
esamība uztur infekciju organismā. Atkārtotas 
urīnceļu infekcijas ir iemesls, lai veiktu nieru 
izmeklējumus. Cilvēks var just sāpes sānos, dis-
komfortu, bet ne vienmēr šie simptomi liecina 
par nierakmeņiem, tos var izraisīt arī daudzi 
citi cēloņi. Mūsdienās ļoti plaši tiek izmantota 
sonoskopija. Gandrīz vienmēr, izmeklējot vēdera 
dobuma orgānus, tiek apskatītas arī nieres, un 
tad, ja pacientam ir nierakmeņi, tos ļoti bieži 
atklāj. Taču diagnozes precizēšanai ir jāveic 
papildu izmeklējumi. 
Šo slimību biežāk diagnosticē vīriešiem, tāpēc 
viņiem būtu vairāk jāuzmanās. Nevajag būt pārāk 
pacietīgiem – ja ir sūdzības, kas saistītas ar urī-
nizvadceļiem, jāmet bailes pie malas un jāiet pie 
ārsta. No 50 gadu vecuma reizi gadā noteikti jāap-
meklē urologs.
– Kā tiek noteikta diagnoze?

– Ir divi biežāk sastopamie ceļi, kā pacienti uzzina 
par nierakmeņu slimību. Viens no tiem ir klīnisku 
sūdzību parādīšanās: mazāki nierakmeņi sāk mig-
rēt pa urīnceļiem un rada sāpes. Tipiski ir gadī-
jumi, kad pacients ar nieru kolikām nonāk pie 
ārsta vai slimnīcas Uzņemšanas nodaļā. Tad tiek 
atklāti nierakmeņi un noteikta diagnoze. 
Tāpat bieži cilvēki par savu slimību uzzina nejauši. 
Pacients ir bijis uz izmeklējumiem kāda cita 
iemesla dēļ, veikta sonoskopija vai datortomogrā-
fija, un tiek konstatēti nierakmeņi. Tad ģimenes 
ārsts nosūta pacientu uz konsultāciju pie urologa, 
ir jāveic papildu izmeklējumi, jo sonoskopiski ne 
vienmēr var apstiprināt nierakmeņu esamību. Tā 
nav 100% jutīga metode, un tas, kas ultrasonogrā-
fijā izskatās pēc nierakmens, var būt arī kaut kas 
cits. Tāpēc ir nepieciešami papildu izmeklējumi, 
lai saprastu, vai urīnceļos tiešām ir nierakmeņi. 
– Kā tiek ārstēti nierakmeņi un kas nosaka to, 
kāda ārstēšanas metode tiks izvēlēta?
– Vispirms būtu jāatbild uz jautājumu, kāpēc 
nierakmeņi ir jāārstē, jo pastāv uzskats, ka akmeņi 

var mierīgi «sēdēt» organismā un neko nevajag 
darīt. Pētījumi statistiski ticami liecina, ka pacien-
tiem ar nierakmeņiem ilgākā laika periodā (10–20 
gadi) tiek ietekmēta nieru funkcija un kopējā dzī-
vildze. Ņemot vērā, ka cilvēku dzīvildze arvien 
pieaug, ir mērķtiecīgi un nepieciešams tos ārstēt, 
lai saglabātu dzīves kvalitāti, pat ja konkrētajā 
brīdī sāpes nav jūtamas. No nierakmeņiem 
ir jāatbrīvojas.
Nierakmeņu ārstēšanas pamatā ir aktīva iejauk-
šanās. Medikamentozi akmeņus izšķīdināt, izva-
dīt no organisma un pacientu pilnībā izārstēt 
nevar. Ir medikamenti, kurus lietojot, var panākt, 
lai noteikta veida akmeņi neaugtu lielāki, bet jau 
izveidojušos akmeņus medikamentozi pilnībā 
likvidēt praktiski nav iespējams. Ir nepieciešama 
aktīva iejaukšanās. 
Tehnoloģijas ir attīstījušās, un ir pieejamas 
dažādas metodes. Viena no senākajām un Lat-
vijā plaši izmantotajām metodēm ir distances 
litotripsija. Šajā gadījumā nierakmeņus saskalda 
bez tiešas iejaukšanās organismā. Operācija 

notiek, caur ādas virsmu novadot enerģiju 
uz nierakmeni. Tādā veidā tas tiek saskaldīts, 
un mazās šķembas ar urīnu tiek izvadītas 
no organisma.
Mūsdienās bieži priekšroka tiek dota endoskopis-
kām, mazinvazīvām metodēm. Viens no veidiem 
ir apakšējo urīnceļu endoskopija, kad operāciju 
veic pa urīnceļiem. Ar lāzeru vai ultraskaņas ener-
ģiju akmeņi tiek saskaldīti un pilnībā evakuēti 
no ķermeņa. Tādā veidā pacients ātri atbrīvojas 
no nierakmeņiem. Ja nierakmeņi ir lielāki, tad pa 
mākslīgi veidotu kanālu nierē šo lielo akmeni var 
vienā reizē pilnībā saskaldīt un evakuēt. Minētās 
trīs metodes Latvijā tiek izmantotas un ir pacien-
tiem pieejamas arī Rīgas Austrumu klīniskajā 
universitātes slimnīcā. 
Pastāv arī ceturtā alternatīva, kas gan mūsdienās 
tiek izmantota ļoti, ļoti reti. Tā ir vaļēja nierak-
meņu izņemšana – atvērta ķirurģiska operācija 
ar lielu griezienu. 
– Vai mēdz būt tā, ka nierakmeņus diagnos-
ticē, bet neārstē?
– Ja nierakmeņi ir atklāti, tad ar ārstu noteikti 
jāpārrunā labākais veids, kā no tiem atbrīvoties, 
jo tālākā nākotnē to esamība noteikti var radīt 
paliekošas negatīvas sekas. Slimība var izraisīt arī 
citas komplikācijas, piemēram, urīnceļu infekci-
jas. Par slimības ārstēšanu ir jādomā pēc iespējas 
ātrāk. To noteikti nedrīkst atstāt savā vaļā. 
– Kas var veicināt nierakmeņu izvadīšanos? 
Vai ir kādas zāles, ko pacients pats var lietot?
– Ja akmeņi ir nelieli, un ir paredzams, ka tie izvadī-
sies dabīgā ceļā ar urīnu, tad galvenais ir šķidruma 
uzņemšana. Tas samazinās sāļu koncentrāciju 
urīnā, akmeņi neaugs lielāki un palielināsies diurē-
tiskais efekts. Specifisku medikamentu, kas varētu 
veicināt nierakmeņu izvadīšanos, nav. 
– Vai nierakmeņi veidojas atkārtoti?
– Aptuveni 50% pacientu, kuriem ir bijuši nier-
akmeņi, tie dzīves laikā veidojas atkārtoti. Šobrīd 
pasaules medicīnā notiek aktīvas diskusijas un 
pētījumi par to, kā novērst atkārtotu nierakmeņu 
rašanos pacientiem, kuriem tie jau ir bijuši un 
tikuši izārstēti, vai arī panākt, lai slimības recidīvs 
būtu pēc iespējas mazākam skaitam cilvēku. 
Būtiska ir dzīvesveida un ieradumu maiņa, var 
pielietot arī fitoterapijas līdzekļus.
Ļoti svarīga ir pilnvērtīga pacienta izmeklēšana, 
it īpaši, ja ir aizdomas, ka nierakmeņu rašanos ir 
izraisījušas kādās konkrētas vielmaiņas izmaiņas 
vai sāļu koncentrācija. Ja ir radušās šādas aizdo-
mas, ir nepieciešams veikt papildu izmeklējumus, 
lai noskaidrotu iemeslu, kas izraisa nierakmeņu 
rašanos, un to novērstu. Tad varētu piemeklēt 
medikamentus vai noskaidrot metodes, kā sama-
zināt atkārtota slimības recidīva risku. 
– Ko darīt pēc nierakmeņu ķirurģiskas likvi-
dēšanas, lai mazinātu to veidošanās risku?
– Vajadzētu samazināt sāls un olbaltumvielu dau-
dzumu uzturā, pietiekami daudz lietot šķidrumu, 
atsevišķos gadījumos palielināt uzturā uzņemtā 
kalcija daudzumu. Tie ir vispārīgi profilakses pasā-
kumi, ko varētu un vajadzētu censties ievērot. 
Ir atsevišķi pētījumi par ārstniecības augu izcel-
smes zāļu pozitīvo ietekmi nierakmeņu recidīvu 
mazināšanā. Protams, ilgstošā laika periodā tas 
cilvēkam kļūst apgrūtinoši un ne vienmēr ir viegli 
realizējami. Tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc 
tik daudziem pacientiem nierakmeņu slimība 
rodas atkārtoti. Ir jāmaina dzīves veids un pie tā 
jāturas visas dzīves garumā. Specifiskākos slimī-
bas gadījumos ir nepieciešami papildu izmek-
lējumi, var būt nepieciešama medikamentoza 
papildu terapija ikdienā, lai novērstu akmeņu 
atkārtotu veidošanos.

Nierakmeņu slimība ir jāārstē

Arvis Freimanis: «Nierakmeņu veidošanās ir saistīta ar iedzimtību un cilvēka vielmai-
ņas procesiem. Ja urīnā ir izmainīta vielu koncentrācija, kas veicina sāļu veidošanos, 
tie vairāk izgulsnējas, pakāpeniski formējas sāls kristāli un izveidojas nierakmeņi.»

ATBILD UROLOGS
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Lietošana: 
Pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 g.v.: 
2 apvalkotās tabletes 3 x dienā.

Bezrecepšu medikaments.
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Konsultējieties ar ārstu vai 

farmaceitu par zāļu lietošanu! 
Reklāmdevējs:Bionorica SE 
pārstāvniecība LV. 2016/12

OK



10

Vīriešuveselības avīze

TOMS ZVIRBULIS

Nu jau gandrīz gadu Latvijas iedzīvotā-
jiem ir pieejama mājaslapa urologs.lv, 
kurā apkopota svarīgākā informācija par 
uroloģiskajām saslimšanām un to profi-
laksi. Kā stāsta lapas idejas autors un gal-
venais virzītājs Rīgas Austrumu klīniskās 
universitātes slimnīcas urologs dr. Māris 
Jakubovskis, pacienti ir jāizglīto. Jo gud-
rāks pacients, jo vieglāk ar viņu strādāt.

Ar Māri Jakubovski runājam par to, kā radās doma 
par šāda portāla veidošanu, kāds ir tā galvenais 
uzdevums un kā tas darbojas mūsdienu infor-
matīvajā vidē.

– Kad un kāpēc radās doma izveidot uroloģi-
jai veltītu portālu?
– Ideja radās jau sen. Tas bija 1998. gads, kad es 
izdomāju Latvijā izveidot šādu portālu. Tobrīd 
tādas idejas nebija tik populāras, un pie mums 
vispār nebija specializētu medicīnas portālu. Tika 
reklamēti atsevišķi medikamenti vai ārstniecības 
iestādes, bet nekā specifiska. Tāpēc radās doma 
par specializētu portālu. Šo domu es aizguvu 
no ārzemju lapām. Sevišķi lielu ietekmi uz mani 
atstāja kāda holandiešu mājaslapa – urolog.nl. Tas 
modelis man patika, jo ideja bija tīri altruistiska. 
Pacientiem tika sniegta informācija, ko varētu 
salīdzināt ar daudzos mūsdienu medicīnas preses 
izdevumos rakstīto. Pacienti ir jāizglīto: jo gud-
rāks ir pacients, jo mazāk ar viņu var manipulēt. 
Man personīgi nepatīk pacienti, ar kuriem var 
viegli manipulēt, izmantot savām vajadzībām. 
Medicīnai ir jābūt godīgai un karmiski tīrai. Mums 
ir jādara tas, ko vajag pacientam, nevis jāstrādā 
savās interesēs, lai kaut ko papildus nopelnītu. 
Tāpēc man radās ideja, ka pacients ir jāizglīto. 
Ja pacients ir izglītots, ar viņu ir vieglāk strādāt. 
Pacientam reizēm ir grūti izvēlēties, jo diagnosti-
kas un ārstēšanas iespējas ir dažādas. Ir slimības, 
kur varam piedāvāt dažādus ārstēšanas variantus, 
ja viņš par tiem nezina, tad situācija iestrēgst un 
ārstam ir jāuzspiež pacientam savas vēlmes. Man 
patīk, ja pacients zina par iespējamām ārstēšanas 
metodēm, sarežģījumiem un tamlīdzīgām lietām. 
Kad pie mums atnāk izglītots pacients, mēs ar 
viņu varam apspriest, kā rīkoties. Tad sadarbība 
ir ievērojami veiksmīgāka.
Tā mēs savulaik šo projektu aizsākām. Sākotnēji 
tam trūka sadarbības partneru un nekādi uzla-
bojumi netika veikti. Kā tādos gadījumos mēdz 
notikt – projekts aizmiga. Šobrīd attīstās Urolo-
ģijas klīnika, ir daudz jaunu speciālistu ar jaunām 
idejām un redzējumu, tāpēc mēs nolēmām šo 
lietu aktualizēt. Mājaslapai ir audzis autoru kolek-
tīvs, un ir vērojama visai augsta aktivitāte. Katrs 
var sniegt kādu ieguldījumu, un kopā tas viss 
izskatās ievērojami labāk. Mēs vēlamies pacien-
tiem sniegt patiesu informāciju par uroloģiskajām 
saslimšanām, kā sagatavoties izmeklējumiem un 
operācijām. Tas galu galā atvieglo arī mūsu darbu. 
Mēs negribam pacientus nogurdināt ar sarežģītu 

informāciju par procedūrām, bet gan informēt par 
ārstēšanas būtību.
Nav noslēpums, ka tautai ir jāzina savi varoņi. Mēs 
ar šīs mājaslapas palīdzību dodam ārstiem iespēju 
sevi izpaust. Te ārsts var atainot savus labos dar-
bus, un pacientam ir ļoti svarīgi redzēt, ka attie-
cīgais speciālists ir pieredzējis un zinošs.
– Cik ilgā laikā mājaslapa tika «uzcelta»?
– Sākotnēji es šo mājaslapu rakstīju gandrīz 
gadu, jo visi teksti bija jāpārveido. Visgrūtāk 
bija tos pasniegt sabiedrībai saprotamā valodā. 
Šajā portālā mēs neizmantojam sarežģītus sveš-
vārdus vai nesaprotamas abreviatūras. Tek-
sta izprašana prasa laiku, un man ļoti nepatīk, 
kad speciālisti, uzstājoties auditorijas vai masu 
mediju priekšā, sāk izmantot vārdus, kurus spēj 
saprast vien neliela daļa sabiedrības. Tas rada 
nepieejamības iespaidu. Ja mēs runājam ar cil-
vēku, mums ar viņu ir jārunā viņam saprotamā 
valodā. Pieķeroties otro reizi, mēs lapu veidojām 
aptuveni sešus mēnešus, jo tika pārrakstīti teksti 
un veidots jauns dizains.
– Kādi, pēc jūsu domām, ir portāla rezultāti 
sabiedrības izglītošanā?
– Es dzirdu tikai pozitīvas atsauksmes. Pateikt, cik 
daudz tas ir ietekmējis pacientus, ir ļoti sarežģīti. 
Protams, dažkārt pie mums ierodas cilvēks un 
saka, ka ir mūsu lapu redzējis internetā un tādēļ 
ieradies vizītē. Efekts var būt dažāds: viens, ko 
iegūst pacients, un otrs, ko iegūst sabiedrība. Pie 
mums visi ir pieraduši lietas mērīt pēc ekonomiskā 
efekta. Es šeit nekādu ekonomisku izdevīgumu 
neredzu, jo mēs esam tikai ieguldījuši līdzekļus. 
Valstī ir ļoti daudz labu cilvēku, kuri ir ar mieru 
daudzas lietas darīt bez materiālas atlīdzības un 

no tā gūt tikai garīgu baudījumu. Mēs šiem cil-
vēkiem un uzņēmumiem esam parādā. Tāpēc es 
ceru, ka pozitīvs rezultāts mūsu darbam ir, cilvēki 
informāciju izlasa un kaut ko no tā visa iegūst.
– Kāda satura publikācijas ir atrodamas 
portālā? 
– Neviena no publikācijām nav radīta speciāli 
publicēšanai šajā interneta vietnē. Tikai un vie-
nīgi mājaslapai ir veidota pacientu sadaļa par 
slimībām, orgānu grupām, izmeklējumiem, 
operācijām un manipulācijām, sagatavošanos 
tām. Pārējās publikācijas ir mūsu radīti darbi, kas 
tikuši izmantoti arī citur. Portālā ir pieejams šo 
darbu apkopojums.
– Kā tiek izvēlēts saturs, kas tiks publicēts 
mājaslapā? 
– Mums ir redaktoru kolēģija. Pārsvarā, ja mūs 
kāds uzrunā un viņam šķiet aktuāla kāda konkrēta 
problēma, mēs tikai atbildam uz viņu interesējo-
šiem jautājumiem. Nav tā, ka mēs speciāli aktu-
alizējam kādu problēmu un cilvēkus musinām pie 
mums doties. Nenāksiet? Tad jums būs problē-
mas. Tā mēs nedarām. Mūsu mērķis ir informēt.
– Vai un kā urologs.lv atšķiras no citu medicī-
nas nozaru profesionāļu radītajiem portāliem?
– Man ir grūti komentēt šo jautājumu, jo es vien-
kārši citu nozaru speciālistu radītās lapas neap-
meklēju. Kad es izveidoju urologs.lv, tad pie manis 
nāca konsultēties acu ārsti, gastroenterologi. Viņi 
veidoja savas mājaslapas līdzīgā formātā un bija 
aizņēmušies dizainu no mums. Cilvēki vērsās pie 
manis pēc palīdzības, par ko man bija patiesi liels 
prieks, jo šāda iniciatīva ir tikai apsveicama. Savu-
laik es tiku nopircis arī domēnu medinfo.lv. Bija 
doma tur ievietot visu speciālistu radīto mājaslapu 

saturu, bet tad es sapratu, ka tas nav virziens, kurā 
es vēlos attīstīt savu portālu.
– Kurām uroloģiskajām slimībām jūsu mājas-
lapā tiek pievērsta vislielākā uzmanība?
– Man nav pieejama informācija par apmeklētāju 
skaitu. Sievietēm aktuāla varētu būt urīna nesa-
turēšana un vīriešiem – nespēja normāli paču-
rāt. Tāpat vīriešus interesē prostatas slimības, bet 
vismazāk vēzis, jo neviens pacients nevēlas ticēt 
tam, ka viņam varētu būt vēzis. Ar šīs mājaslapas 
palīdzību mēs vēlamies uzrunāt cilvēkus, pateikt, 
ka neviens nav no tā pasargāts. Jo ilgāk mēs dzī-
vojam, jo lielākas korekcijas ievieš daba. Pirms 
gadiem trīsdesmit vidējais mūža ilgums bija par 
gadiem desmit īsāks nekā tagad. Ilgāk dzīvojot, 
biežāk sastopamies ar audzējiem, kuriem gal-
venais riska faktors tomēr ir vecums: jo cilvēks 
vecāks, jo lielāka iespēja saslimt. Ar šīs mājasla-
pas palīdzību mēs gribam cilvēkiem iemācīt, ka 
nevajag sagaidīt simptomus, ir jāiet pārbaudīties 
regulāri. Ja daži iedomājas, ka ar veselīgu dzī-
vesveidu vien ir pietiekoši, tad viņi rūgti maldās. 
Visām slimībām pamatā ir stress, un stresa līme-
nis sabiedrībā ir augsts. No stresa mēs atbrīvoties 
nevaram, sabiedrība tā vienkārši ir iekārtota. Mēs 
varam uzkāpt Himalajos, sēdēt kalna galotnē, 
meditēt un atbrīvoties no stresa. Iespējams, ka tad 
saslimstība ar vēzi samazināsies. Taču jāatceras, 
ka mēs esam citādāk orientēti. Cilvēks ir materiāli 
atkarīgs, mums vajag augstāk, tālāk, dārgāk. Tāda 
vienkārši ir kļuvusi rietumu pasaule.
– Uroloģija ir medicīnas sfēra, kura parasti 
vairāk tiek saistīta ar vīriešu dzimumu. Jūsu 
portālā tiek uzsvērts, ka par šīm slimībām ir 
jāzina arī sievietēm.
– Tas tiek uzsvērts pat mūsu jaunajā logo, kurā 
ir redzamas abu dzimumu piktogrammas. Viens 
no iemesliem ir tāds, ka uroloģija aptver visu 
urīna izvadīšanas sistēmu. Tās ir nieres, urīnpūs-
lis un urīnvadi, plus vīrieša ģenitālijas. Sievietēm 
par reproduktīvās veselības uzturēšanu ir atbil-
dīgs ginekologs, bet ginekologi nenodarbojas 
ar urīnceļu slimību ārstēšanu. Tiklīdz ginekologs 
ierauga kaut ko dīvainu, piemēram, urīnkanālā, 
viņš sievieti uzreiz sūta pie urologa. Sievietēm 
tieši tāpat kā vīriešiem pastāv risks saslimt ar nieru, 
urīnvadu, urīnpūšļa un urīnkanāla slimībām. Pro-
tams, ir atsevišķas slimības, kas vairāk skar vīrie-
šus, bet vīriešiem vienkārši nav citu speciālistu, 
pie kuriem griezties dzimumorgānu saslimšanu 
gadījumā, tāpēc ir radies priekšstats, ka urologi 
ir vīriešu ārsti.
– Kā jūs plānojat portālu attīstīt nākotnē un 
padarīt to atpazīstamāku plašākā sabiedrī-
bas daļā?
– Galvenais ir nenomirt, neieiet pastāvēšanas fāzē. 
Nepārtraukti ir jārada jauns saturs, kas sabiedrībai 
būtu interesants. Mēs nevaram atjaunot informā-
ciju katru mēnesi, bet reizi trijos mēnešos mēs to 
izdarīsim noteikti. Tāpat mēs šo portālu aktīvi rek-
lamējam. Sakarā ar urologs.lv izveidošanu mums 
ir izveidota arī biedrība uroloģijas attīstībai, kuras 
mērķis ir izglītot sabiedrību par urologu darbu un 
šo veselības nozari kopumā.

Sena ideja jaunā 
izpildījumā

Māris Jakubovskis: «Man patīk, ja pacients zina par iespējamām ārstēšanas meto-
dēm, sarežģījumiem un tamlīdzīgām lietām. Kad pie mums atnāk izglītots pacients, 
mēs ar viņu varam apspriest, kā rīkoties. Tad sadarbība ir ievērojami veiksmīgāka.»

PACIENTU IZGLĪTĪBAI
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Vīriešuveselības avīze

ILONA NORIETE

Ikvienam no mums asinīs ir urīnskābe, 
tikai tās līmenis nedrīkst būt paaug-
stināts, jo hiperurikēmija var veicināt 
dažādu slimību rašanos.

Kāda ir paaugstinātas urīnskābes ietekme uz nie-
rēm un tālāk jau uz sirdi un asinsvadiem, par to 
saruna ar Paula Stradiņa Klīniskās universitātes 
slimnīcas kardioloģi, Latvijas Kardioloģijas centra 
Ambulatorās nodaļas vadītāju, medicīnas zinātņu 
doktori Ivetu Mintāli. 

– Runājot par sirds asinsvadu slimību riska 
faktoriem, parasti tiek nosaukts paaugstināts 
asinsspiediens, holesterīna līmenis, liekais 
svars. Šodien saistībā ar šīm slimībām tiek 
runāts arī par hiperurikēmiju. 
– Patiesībā jebkura hroniska slimība tieši vai 
netieši, bet tomēr ir saistīta arī ar sirds un asins-
vadu slimībām. Pēdējā laikā ir arvien vairāk pierā-
dījumu tam, ka paaugstināts urīnskābes līmenis 
jeb hiperurikēmija varētu būt viens no sirds un 
asinsvadu slimību riska faktoriem. 
– Tas nozīmē, ka pacientiem, kuriem ir kono-
rārā sirds slimība, bieži tiek konstatēts paaug-
stināts urīnskābes līmenis? 
– Jā, tā ir tiesa, kaut arī tā ir vielmaiņas problēma. 
Nereti tiek pārmantota predispozīcija uz šo saslim-
šanu, bet ļoti bieži tas ir nepareiza dzīvesveida 
rezultāts. Starp citu, hiperurikēmijas saistība ar kar-
diovaskulārām slimībām konstatēta jau 1900. gadā.  
– Kas notiek organismā, ja urīnskābes ir par 
daudz? Kāpēc paaugstinātai urīnskābei ir 
jāvērš uzmanība? 
– Ja organismā veidojas vairāk urīnskābes nekā 
nepieciešams, tad tā var izgulsnēties kristāliņu 
veidā gan asinsvados, gan locītavās. Līdz ar to 
samazinās nieru funkcija, mainās nieru regulējošā 
ietekme uz asinsspiedienu, kas savukārt ietekmē 
gan sirdi, gan asinsvadus. Tā kā kristāli izgulsnē-
jas arī locītavās, tiek traucēta to funkcija, parā-
dās sāpes un iekaisums, kas pacientam rada ļoti 
izteiktu diskomforta sajūtu.
Paaugstināts urīnskābes līmenis rada iekaisumu, 
kas ir arī aterosklerozes pamatā. Līdz ar to hipe-
rurikēmija var būt palaidējmehānisms straujākai 
aterosklerozes attīstībai. 
Neraugoties uz to, ka šobrīd koronārās sirds slimī-
bas ārstēšanas vadlīnijās vēl nav noteikta konkrēta 
hiperurikēmijas ārstēšana koronāro slimību riska 
mazināšanai, mums tomēr jāņem vērā hiperuri-
kēmija kā risku paaugstinošs faktors. 
– Vai šodien var jau runāt par konkrētiem pie-
rādījumiem šajā sakarā? Cik lielā mērā kardio-
logiem būtu jāvērš uzmanība pacientiem ar 
hiperurikēmiju? 
– Es jau minēju, ka evidence šobrīd vēl ir diezgan 
vāja, lai mainītu pašreizējās vadlīnijas. Bet arvien 
biežāk paaugstināts urīnskābes līmenis tiek kon-
statēts pacientiem, kuriem jau ir hipertensija un 
sirds asinsvadu slimības. 
Hiperurikēmijas saistība ar hipertensiju tika aprak-
stīta jau pagājušā gadsimta 60-tajos gados. Pros-
pektīvie pētījumi norāda, ka 26% neārstētas 
hipertensijas pacientu ar normālu nieru funkciju 
ir paaugstināts urīnskābes daudzums asinīs. 56% 
pacientu, kas saņēmuši antihipertensīvu terapiju, 
un 70% pacientu, kas saņēmuši diurētiķus, arī ir 
augsts urīnskābes līmenis. Līdz ar to var secināt, ka 
paaugstināts urīnskābes līmenis asinīs ir gan nor-
motensīviem (kontrolētiem), gan hipertensīviem 

pacientiem, un tas saistīts ar aterosklerozes izrai-
sītu vaskulāru bojājumu nierēs. 
Neapšaubāmi hipertensija ir jāārstē. Arī jākon-
trolē urīnskābes līmenis. Ja ir parādījušies locītavu 
simptomi, tad, protams, ir jāārstē arī podagra. 
Arī asinsspiedienu varēs regulēt efektīvāk, ja tiks 
ārstēta podagra. 
Vēl nav pierādījumu par to, cik liels būs ieguvums 
sirds slimību riska mazināšanā, ja mēs pacientam 
medikamentozi pazemināsim urīnskābes līmeni. 
Bet podagras efektīva ārstēšana nodrošinās sta-
bilu asinsspiediena korekciju, nieru aizsardzību, 
līdz ar to arī sirds slimību riska mazināšanos. 
Ārkārtīgi nozīmīgas hiperurikēmijas ārstēšanā ir 
dzīvesveida izmaiņas. Jo, kā zināms, tas ir īpaši 
svarīgi jebkuru hronisku slimību profilaksē un 
ārstēšanā – ne vien pie sirds un asinsvadu slimī-
bām, bet arī podagras un onkoloģiskām saslim-
šanām. Ir pierādīts fakts, ka pareizs dzīvesveids, 
tostarp regulāras fiziskās aktivitātes un Vidusjūras 
diēta, arī podagras pacientiem ir ļoti efektīvs pro-
filakses veids.
– Kāds kardiologa izpratnē ir veselīgs dzīves-
veids? Viena lieta ir skaidra – ikvienam cil-
vēkam ir nepieciešams kustēties, turklāt jo 
vairāk, jo labāk.
– Pēdējā laikā ir moderni skaitīt soļus. Ļoti labi, 
ja sēdošu cilvēku tas pamudina un piespiež stai-
gāt, bet tā ir tikai monētas viena puse. Ļoti sva-
rīgi ir kustēties tā, lai fiziskā slodze būtu katru 
dienu vismaz 30–40 minūtes ar pulsu virs 100 
sirds sitieniem minūtē, tad to varētu uzskatīt kā 
atveseļojošu fizkultūru hroniskām saslimšanām.

Protams, jāņem vērā arī pacienta vecums, fiziskā 
sagatavotība un esošās blakusslimības.
Tas nozīmē, ka rosīšanās pa virtuvi vai mazdārziņu 
nebūs pietiekama fiziskā slodze sirdij. 
– Kā rīkoties pacientiem ar sirds problē-
mām? Kādas fiziskās aktivitātes ir piemērotas 
viņiem? Kādam var šķist – ja man ir sirds prob-
lēmas, es labāk nekustēšos, ka tikai nekļūst 
vēl sliktāk!
– Jākustas obligāti. Ja uzsākta ārstēšana, pie-
mēram, veikta asinsvadu revaskularizācija (asins 
plūsmas atjaunošana), nozīmēti medikamenti, 
ir jāveic slodzes tests, kas tad arī parādīs, kādu 
slodzi pacients drīkst izpildīt ikdienā. Fizkultūra 
nepieciešama ne tikai pēc angioplastijas vai šun-
tēšanas, bet arī pēc implantējamo iekārtu – sti-
mulatoru, resinhronizatoru – ievietošanas. Pat 
pēc sirds transplantācijas ir nepieciešami attiecīgi 
fiziski vingrinājumi – tas ir tikpat svarīgi kā lietot 
medikamentus. 
Otrs stāsts ir par pareizas ēšanas nozīmi. Man gri-
bētos teikt, ka būtu jāliek vienādības zīme starp 
veselīgu un pareizu ēšanu un cieņu pašiem pret 
sevi. Nereti pacienti daudz vairāk zina par savu 
mobilo telefonu vai automašīnu, nevis par to, ko 
viņi ēdot ieliek sevī iekšā. 
Nezinu, kāpēc latviešiem nepatīk nosaukums 
«Vidusjūras diēta», bet tas ir tikai ēšanas stils, kura 
pamatā ir daudzpusīgs un pilnvērtīgs sezonāls 
ēdiens, kas gatavots mājās. Daudzos pētījumos 
pierādīts, ka šī diēta ir ārkārtīgi efektīva, turklāt ir 
viegli pie tās pieturēties gadiem ilgi. Vidusjūras 
ēšanas veids ir efektīvs, lai mazinātu gan sirds 

slimību risku, gan podagru, gan cukura diabētu, 
gan vēzi. 
– Kas ir svarīgākais šajā diētā? 
– Labas kvalitātes produkti – tas ir numur viens. 
Tas nozīmē pēc iespējas mazāk uzturā lietot rūp-
nieciski apstrādātus produktus. Svarīgi, lai ēdiens 
būtu pagatavots mājās vai vēlams vietā, kurai 
mēs uzticamies. 
Vidusjūras diētas pamatā galvenā taukviela ir olī-
veļļa, bet sabiedriskajā ēdināšanā cerēt uz labas 
kvalitātes olīveļļu mēs diezin vai varēsim. Olīveļļa, 
protams, nav medikaments, un tā nav jādzer, tā 
vienkārši jālieto, gatavojot ēdienu. Kā taukvielai 
tai ir vislielākā nozīme. 
Nākamā svarīgā lieta ir pēc iespējas vairāk uzturā 
lietot augļus un dārzeņus – svaigus, atbilstošus 
konkrētai sezonai. Mums Latvijā sezona diemžēl 
ir ļoti īsa, bet tā ir jāizmanto, cik vien iespējams. 
Jālieto arī graudaugi un pilngraudu produkti, 
pākšaugi – lēcas, pupas, zirņi. Tos brīnišķīgi var 
glabāt, gatavot dažādos veidos, un tas ir lēts 
šķiedrvielām, olbaltumvielām, ogļhidrātiem 
bagāts ēdiens. 
Liela uzmanība jāpievērš produktu kvalitā-
tei. Lietojot piena produktus (un tie ir obligāti 
nepieciešami), jāizvairās no izstrādājumiem ar 
«pievienoto vērtību» dažādu mistisku augu tauku 
veidā. Vēlams, lai ēdienā būtu pēc iespējas mazāk 
sāls, kā arī nevajadzētu pārspīlēt ar tauku saturu. 
Vismaz divas reizes nedēļā jāēd zivis. Parasti visi 
aizbildinās ar to, ka svaigas zivis nav pieejamas. 
Ja aiziet uz Centrāltirgu, var redzēt fantastisku 
zivju pārpilnību. Ja iespējams, vairāk jāēd jūras 
zivis, turklāt labāk tās vajadzētu gatavot pašiem, 
nevis pirkt veikalā pusgatavus, kūpinātus vai sālī-
tus produktus, kas ar savu milzīgo sāls daudzumu 
noteikti nav veselīgi.
Vēl viena lieta, ar ko daudzi «grēko», ir saldumi. 
Jāatzīst, ka  konditorejas izstrādājumu kvalitāte 
pie mums diemžēl ir diezgan vāja. Tajos bieži 
vien lielos daudzumos izmanto margarīnu, kas 
satur sliktas kvalitātes augu taukus, arī dažādas 
rafinētas augu eļļas – palmu, kokosriekstu, rapšu 
eļļu. Tās parasti ir zemas kvalitātes un lielākoties 
daļēji hidrogenētas. Tas nozīmē, ka produkts satur 
transtaukskābes. 
Vēlams sekot, lai pārtikas produktiem nebūtu 
pievienotas dažādas E vielas. Es neizprotu, kāpēc 
maizei jāpievieno e vielas. Lai būtu ilgāks derī-
guma termiņš? Maizi no rīta izcep, tā tiek nopirkta 
un vakarā jau apēsta. Un tā katru dienu svaiga 
maize. Žēl, bet maiznīcas pie mums ir retums, lai 
gan gribētos, lai būtu uz katra stūra, kur no rīta 
var ieskriet un nopirkt svaigu maizi. 
Runājot par rūpnieciski ražotiem izstrādājumiem, 
Latvijā ir ārkārtīgi augsts gaļas izstrādājumu patē-
riņš – ikdienas ēdienkartē svarīga vieta tiek ierā-
dīta desām, šķiņķiem, cīsiņiem u.c., kas arī satur 
dažādas piedevas e vielu veidā. Veselīgāk ir ēst 
labas kvalitātes pašu sagatavotu gaļu, turklāt pie-
tiek ar pāris reizēm nedēļā.
Vēl viena būtiska lieta, ko es gribu uzsvērt, ir 
nesmēķēt. Turklāt šis likums ir jāievēro ikvie-
nam, neatkarīgi no tā, vai ir noteikta kāda hro-
niska saslimšana. Kompromisu šajā jautājumā nav.
– Ko jūs vēl gribētu piebilst sarunas 
noslēgumā? 
– Es domāju, ka jebkuru saslimšanu ietekmē 
pareizs dzīvesveids. Arī hiperurikēmiju. Tā ir vis-
svarīgākā lieta jebkurā situācijā, jebkurā vecumā, 
jebkurai profesijai, jebkuram dzimumam. Jau 
agrīni vajadzētu uzsākt pareizu dzīvesveidu, lai 
nodrošinātu sev labu veselību. 

Paaugstināts urīnskābes līmenis – 
kopsolī ar sirds slimībām

SPECIĀLISTA PADOMS

Iveta Mintāle: «Paaugstināts urīnskābes līmenis rada iekaisumu, kas ir arī ateros-
klerozes pamatā. Līdz ar to hiperurikēmija var būt palaidējmehānisms straujākai 
aterosklerozes attīstībai.»
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EVITA HOFMANE

Plaušu vēzis ir viena no visbiežāk sasto-
pamajām onkoloģiskajām slimībām 
pasaulē, kuras cēlonis vairumā gadījumu 
ir smēķēšana. No desmit pacientiem, 
kuriem diagnosticē šo audzēju, deviņi ir 
smēķētāji. Šobrīd no 1000 pacientiem, 
kuriem Latvijā ik gadu tiek noteikta diag-
noze «plaušu vēzis», jau 200 ir sievietes. 
Šobrīd viņas smēķēšanas ziņā cenšas 
neatpalikt no vīriešiem, tāpēc var prog-
nozēt, ka pēc 10–20 gadiem slimnieku 
skaits abu dzimumu starpā izlīdzināsies.

Par plaušu vēzi un tā ārstēšanu runājam ar Paula 
Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas onko-
logu ķīmijterapeitu Viktoru Kozirovski.

– Plaušu vēzis bieži vien slikti pakļaujas ārstē-
šanai. Kādi varētu būt profilaktiskie pasā-
kumi, lai izvairītos no saslimšanas ar to?
– Vislabākais veids ir nesmēķēt. Visi to zina, uz 
cigarešu paciņām ir attēli, kuri ilustratīvi parāda, 
kas var notikt, ja smēķēsiet. Ja cilvēks nesmēķē, 
tad risks saslimt ar plaušu vēzi ir daudz mazāks. 
Protams, ir arī virkne citu faktoru, kas var izraisīt 
plaušu vēzi. Piemēram, darbs būvniecībā, kur ir 
saskare ar azbestu. Strādniekiem, kuri strādā rak-
tuvēs, veselību kaitīgi ietekmē radona gāze, kas 
tur sastopama paaugstinātā koncentrācijā, un 
tas arī var izraisīt plaušu vēzi. Savu nelāgo artavu 
sniedz arī vides piesārņojums. Tomēr visbiežākais 
plaušu vēža rašanās cēlonis ir smēķēšana.
– Kādi ir plaušu vēža attīstības riska faktori?
– Pašlaik arvien vairāk vērības tiek pievērsts 
iedzimtības faktoram. Ja kādam no pirmās pakā-
pes radiniekiem ir plaušu vēzis, tad risks saslimt 
ar ļaundabīgo audzēju ir pusotru reizi lielāks. Ja 
diviem, tad risks ir divarpus reižu lielāks. Ir grūti 
izvērtēt, cik lielu lomu spēlē ģenētiskais faktors, 
jo notiek vairāku faktoru uzslāņošanās. Piemē-
ram, viens pacients smēķē, otrs nē, viens dzīvo 
laukos, kur vides piesārņojums ir mazāks, nekā 
tas ir megapolē. Tomēr skaidrs, ka iedzimtībai 
plaušu vēža gadījumā ir nozīme.
– Vai plaušu vēzis var attīstīties nemanīts, bez 
simptomiem? 
– Ja audzējs atrodas dziļi plaušaudos, kur nav 
nervu galu, tas nesāp. Apkārt ir liels, pufīgs orgāns, 
audzējs sākumā netraucē cilvēkam elpot. Sūdzī-
bas bieži vien parādās tikai tad, kad audzējs izau-
dzis tik liels, ka nospiež bronhus, un kāda plaušu 
daļa vairs neelpo. Cilvēkam parādās elpas trū-
kums vai pārplīst asinsvads, un viņš sāk klepot 
asinis. Ja audzējs nospiež vai deformē bronhus, 
tad cilvēkam ir nepatīkams, sauss klepus, dažkārt 
ar krēpām. Tie ir simptomi, kas visbiežāk parādās 
tad, kad slimība jau ir 3. stadijā. 1. un 2. stadijā var 
nebūt nekādu simptomu.
– Vai ir pārbaudes, kuras var veikt, lai noķertu 
slimību agrīni?
– Pastāv populārs viedoklis, ka tad, ja grib pār-
baudīt plaušu veselību, lai pārliecinātos, vai 
nav sācies onkoloģisks process, ir jātaisa fluo-
rogramma. Tomēr ar to vien nepietiek. Fluorog-
rammā audzēju varēs redzēt tikai tad, ja tas būs 
aptuveni vistas olas lielumā, bet mazas izmaiņas 
plaušās (1 cm un mazākas) ir grūti izvērtēt. Paš-
laik ir pieejama daudz precīzāka izmeklēšanas 
metode – datortomogrāfija. Lai gan tas ir koks ar 
diviem galiem. Protams, izmantojot datortomo-
grāfiju, attēla kvalitāte ir labāka, bet staru deva 
ir 100 reižu lielāka. Es saviem studentiem mācu: 
parasta plaušu rentgena kaitīgums ir līdzvērtīgs 

sešām izsmēķētām cigarešu paciņām, bet dator-
tomogrāfija ir līdzvērtīga 600 izsmēķētām ciga-
rešu paciņām. Ja datortomogrāfiju jāveic reizi 
pusgadā, tad saņemtais starojums būs tik liels, 
ka mēs teju varēsim paši izraisīt plaušu vēzi ar 
šīm pārbaudēm.
Šobrīd ir radīta un tiek izmantota zemas starojuma 
devas datortomogrāfija, kad cilvēka saņemtais 
starojums ir daudz zemāks. Kaitīgums ir aptu-
veni tāds kā no 20 izsmēķētām cigarešu paciņām. 
Šis izmeklējums palīdz atklāt plaušu vēzi daudz 
agrākā stadijā, kad to var veiksmīgāk ārstēt.
– Kāpēc saslimst arī jauni cilvēki, turklāt 
nesmēķētāji? 
– Plaušu vēzis nav gados jaunu cilvēku slimība. 
Tas visbiežāk tiek konstatēts vīriešiem pēc 45 
gadu vecuma. Vislielākais slimnieku skaits ir 
starp 65–70 gadiem. Ļoti neliela pacientu daļa ir 
jaunāki par 45 gadiem. Viņiem slimības iemesls 
visbiežāk ir tāds, ka ir traucēta ģenētisko kļūdu 
labošana organismā, vai arī pacients ir sācis smē-
ķēt ļoti agri. Man bija pacients, kuram 35 gadu 
vecumā bija plaušu vēzis. Viņš atzina, ka ir sācis 
smēķēt sešu gadu vecumā. Sieviešu plaušu vēža 
pacienšu skaits pieaug, sākot no 50 gadu vecuma. 
Jaunākā vecumā sastopami ļoti reti gadījumi, un 
tad pie vainas visbiežāk ir iedzimtība vai arī ļoti 
agri uzsākta smēķēšana.
– Vai plaušu vēzis visiem ir vienāds, vai arī ir 
dažādi tā veidi? Vai atšķiras pacienta ārstē-
šana un prognoze?
– Ir divas lielas plaušu vēža grupas: sīkšūnu un 
nesīkšūnu plaušu vēzis. Nesīkšūnu plaušu vēzis 
ir daudz biežāk sastopams – aptuveni 85% gadī-
jumu, sīkšūnu vēzi diagnosticē 15% pacientu. 
Nesīkšūnu vēzis trīs mēnešu laikā kļūst divas rei-
zes lielāks, bet sīkšūnu vēzis aug ātrāk, divreiz 
lielāks kļūstot mēneša laikā.
Sīkšūnu vēža pacientiem slimības attīstība ir ļoti 
strauja un smaga, turklāt šī audzēja forma bieži 
metastazējas citos orgānos. Pat ja plaušā ir mazs 
bumbulītis, pastāv 80% varbūtība, ka malignās 
šūnas ar asinīm jau ir aizceļojušas uz citiem orgā-
niem: smadzenēm, aknām, kauliem. Sīkšūnu vēzis 
ir sistēmiska slimība, un tā galvenā ārstēšanas 
metode ir ķīmijterapija.

Nesīkšūnu vēzim savukārt, ja to noķer agrā sta-
dijā, tad galvenā ārstēšanas metode ir radi-
kāla operācija.
– Vai ir nepieciešami kādi specifiski testi, lai 
noteiktu, kādas zāles vislabāk lietot pacien-
tam ar plaušu vēzi?
– Jā, pastāv prakse, ka mēs katram pacientam 
piemeklējam piemērotāko medikamentu. Jau 
vairākus gadus praktiski visiem adenokarcino-
mas (nesīkšūnu plaušu vēža paveids) pacientiem 
tiek veikts ietekmējamo gēnu mutāciju skrīnings. 
Mēģinām audzēja audu paraugā noteikt specifis-
kas aktivējošas ģenētiskas izmaiņas, kas visbiežāk 
rodas epidermālā augšanas faktora receptorā. 
Šo mutāciju iespaidā veidojas patoloģisks olbal-
tums, kas stimulē audzēja šūnas, un rezultātā 
tās pastiprināti vairojas. Ir zāles, kas spēj selek-
tīvi nobloķēt tieši šo patoloģiski funkcionējošo 
olbaltumu, pārtraucot tā darbību. Audzēja šūnas 
vairs neaug, un mēs varam panākt, ka audzējs 
samazinās vai vismaz pārstāj augt lielāks. Šādu 
medikamentu grupu sauc par mērķterapiju, jo 
tie darbojas uz konkrētu mērķi audzēja šūnā. Salī-
dzinot ar parasto standarta ķīmijterapiju, pacients 
iegūst aptuveni gadu ilgāku dzīvildzi bez slimības 
progresijas. Šie skaitļi ir ļoti iespaidīgi, jo plaušu 
vēža slimniekiem pat daži papildu dzīves mēneši 
ir ievērojams laika posms. Ja plaušu vēzis ir 4. sta-
dijā, tad arī ārstēti pacienti visbiežāk nodzīvo tikai 
6–8 mēnešus.
Mērķterapijai ir salīdzinoši vieglākas blakusparā-
dības. Tiesa, jāpiebilst, ka mērķterapija der tikai 
aptuveni vienam pacientam no pieciem.
– Kādas ir jaunākās tendences pasaulē plaušu 
vēža ārstēšanā? Kāda ir situācija ar medika-
mentu pieejamību Latvijā?
– Ideālā gadījumā puse nesīkšūnu plaušu vēža 
pacientu uzreiz saņemtu mērķterapiju vai imūn-
terapiju. Latvijā diemžēl iespējas ir ierobežotas. 
Labas modernas ārstēšanas iespējas ir adenokar-
cinomai. Izveidojusies veiksmīga sadarbība starp 
farmācijas kompānijām un Nacionālo veselības 
dienestu. Ja ir pacients, kuram pienākas mērķte-
rapija, viņam par šo terapiju nav jāmaksā.
Savukārt imūnterapija der gan adenokarcino-
mas, gan plakanšūnu vēža gadījumā (otra biežākā 

nesīkšūnu plaušu vēža forma). Ārsti līdz galam vēl 
nav definējuši, kam šī terapija palīdz visvairāk, bet 
ir pierādījumi, ka ārstēšanas efekts ir labāks tiem 
pacientiem, kuriem uz audzēja šūnu virsmas atrod 
vairāk specifiska olbaltuma – PD-L1 (saīsinājums 
no angļu nosaukuma Programmed death-ligand 
1). Ar speciālu vēnā ievadāmo monoklonālo anti-
vielu ir iespējams šo olbaltumu nobloķēt, tādē-
jādi izraisot pastiprinātu imūnšūnu uzbrukumu 
audzējam. Rezultātā audzējs samazinās vai pār-
stāj augt, un efekts ir labāks, salīdzinot ar stan-
darta ķīmijterapiju.
Daļai pacientu (aptuveni 10–20%), kuri saņem 
imūnterapiju, slimība «iekonservējas» un ilgus 
gadus neprogresē. Pagaidām tie ir 2–3 gadi, jo 
pētījumi uzsākti pavisam nesen, bet dati ir ļoti 
daudzsološi. Ārsti prognozē, ka drīz parādīsies 
daudz ilgdzīvotāju arī ar plaušu vēzi.
Diemžēl imūnterapijas medikamenti ir ļoti dārgi. 
Izmaksas var svārstīties ap 7000–8000 eiro 
mēnesī. Valstij tādu līdzekļu nav, bet sadarbība 
starp valsti un farmācijas firmām par izmaksu 
daļas segšanu vēl nav izveidojusies. Pacients no 
valsts var saņemt 14 000 eiro gadā, bet pārējā 
izmaksu daļa ir jāsedz pašam.
Imūnterapijai arī ir blakusparādības. Pielietojot 
imūnterapijas zāles, ārsti iejaucas imūnsistēmas 
darbībā. Var teikt, ka mēs imūnsistēmai «noņe-
mam bremzes», tā sāk uzbrukt vēža šūnām, un 
pastāv risks, ka uzbruks arī veselajiem audiem. 
Pētījumos ir novērotas autoimūnas blakusparā-
dības, un tā ir nopietna problēma, bet, kopumā 
ņemot, tās nav tik biežas. Turklāt, salīdzinot ar 
ķīmijterapiju, imūnterapija ir vieglāk panesama.
Sīkšūnu plaušu vēža ārstēšanā nekas labāks par 
pagājušā gadsimta 80. gadu standartterapiju – 
ķīmijterapiju –, pagaidām nav izgudrots. Labākais, 
ko mēs varam piedāvāt, ir apvienot ķīmijterapiju 
ar staru terapiju. To mēs cenšamies pacientiem 
nodrošināt, un šīs metodes sniedz vislabākos 
rezultātus. Jaunu medikamentu izstrādes jomā 
notiek zinātniski pētījumi.
– Kāda ir plaušu vēža pacientu dzīvildzes 
prognoze? 
– Prognoze ir slikta. Diemžēl plaušu vēzis ir grūti 
ārstējams. Jo vēlākā stadijā audzējs atklāts, jo ārs-
tēšanas rezultāti ir sliktāki. Ja audzējs tiek atrasts 
tad, kad jau ir metastāzes citos orgānos, tad pie-
cus gadus nodzīvo 2–5 cilvēki no 100.
Ir 4. stadijas plaušu vēža pacienti, kuri nodzīvo 
tikai mēnesi, ir pacienti, kuri nodzīvo pāris gadus, 
bet visbiežāk šis laiks ar visu ārstēšanu svārstās 
ap 6–8 mēnešiem.
Ja audzējs konstatēts 3. stadijā, tad prognoze ir 
nedaudz labāka. Vidējā dzīvildze ir pusotrs līdz 
divi gadi. Piecu gadu dzīvildze – no 15–30% 
pacientu.
Arī diagnosticējot slimību agrīni, 1.–2. stadijā, 
prognoze nav tik laba, kā tas ir, piemēram, krūts 
vēža pacientu vidū. Ja krūts vēzi diagnosticē 
1.–2. stadijā, tad, to ārstējot, piecu gadu dzī-
vildze ir ap 95%. Plaušu vēža gadījumā, pat ja 
tiek veikta radikāla operācija mazam audzējam, 
piecu gadu dzīvildze ir tikai 50–80%. Turklāt 
plaušu vēža slimnieki pēc audzēja izoperēšanas 
ne vienmēr ir spējīgi atmest smēķēšanu. Pie-
mēram, pacientam ir izoperēta trešā daļa plau-
šas, taču viņš turpina smēķēt, un pēc gada arī 
otrā plaušā attīstās audzējs. Bet to vairs operēt 
nevar, jo viena plauša jau ir operēta. Ja operēs 
arī otru, tad cilvēkam nepietiks plaušu tilpuma, 
lai nodrošinātu organismu ar skābekli. Tātad 
radikāla operācija nav iespējama, un ārsti turp-
māk spēj slimību tikai piebremzēt ar ķīmijtera-
piju vai staru terapiju.

Izsmēķēt sev plaušu vēzi

Viktors Kozirovskis: «Ideālā gadījumā puse nesīkšūnu plaušu vēža pacientu uzreiz 
saņemtu mērķterapiju vai imūnterapiju. Latvijā diemžēl iespējas ir ierobežotas. 
Labas modernas ārstēšanas iespējas ir adenokarcinomai.»
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Prostatas vēzis bieži vien ir agresīvs un 
nemanāmi turpina izplatīties arī pēc pros-
tatektomijas jeb pilnīgas prostatas izope-
rēšanas. Veicot atkārtotas PSA pārbaudes 
pacientiem pēc operācijas, nereti atklāj, 
ka vēzis tomēr paguvis izplatīties ārpus 
prostatas – iegurņa limfmezglos vai kaul-
audos izveidojušās metastāzes. 

Ārsti to dēvē par prostatas vēža recidīvu vai oli-
gometastātisku prostatas vēzi (oligo – ar atse-
višķām metastāzēm) ar izolētām netālu esošām 
metastāzēm (pēc dažādiem avotiem, skaita ziņā 
<3 vai <5) – tās visbiežāk lokalizētas iegurņa limf-
mezglos vai kaulaudos.

Pacientam kopā ar ārstu jālemj par tālāko ārs-
tēšanas taktiku. Pieejamās terapijas metodes 
mūsdienās ir dažādas: atkārtota ķirurģija, kon-
vencionālā staru terapija, apstarojot iegurni, ķīmij-
terapija, tostarp hormonterapija, kurai ir daudz 
nevēlamu blakusefektu un ar laiku attīstās rezis-
tence, kā arī jaunākā metode, kas sevi jau pierādī-
jusi pasaulē – radioķirurģija ar kibernazi. 

Pirms izvēlēties par labu radioķirurģijai, nepie-
ciešams veikt pozitronu emisijas tomogrāfijas 
izmeklējumu, kura laikā var precīzi ieraudzīt jau 
ļoti sīkus vēža šūnu perēkļus, turklāt tos bieži 
atklāt agrīnāk, kad tie vēl nav saredzami ar citām 
diagnostikas metodēm. PET/CT izmeklējums 
ar preparātu 68Ga-PSMA, kas ir specifisks tieši 
prostatas vēzim, ir atzīts par šobrīd visprecīzāko 
prostatas vēža diagnostikas metodi. Īpaši svarīgs 
PET/CT izmeklējums ar 68Ga-PSMA ir tiem pros-
tatas vēža pacientiem, kuriem slimība atgriežas 
pēc iepriekš veiktas tradicionālās ķirurģijas vai 
staru terapijas. PET/CT izmeklējums sniedz neat-
sveramu informāciju gan ārstam precīza tālākā 
ārstēšanas plāna izstrādei, gan arī pacientam, 
jo uzlabo viņa izveseļošanās prognozes. PET/CT 
izmeklējums, ar kura palīdzību iespējams pre-
cīzi atklāt metastāzes kombinācijā ar precīzi mēr-
ķētu radioķirurģiju kibernaža izpildījumā, šobrīd 
ir progresīvākā metode izolētu prostatas vēža 
metastāžu ārstēšanā.

Siguldas slimnīcas Radioķirurģijas centrā pri-
mārus prostatas audzējus ar kibernazi ārstē kopš 
2016. gada jūnija. Rezultāti ir labi. No šī gada 
sākuma uzsākta arī metastātiska prostatas vēža 
ārstēšana ar radioķirurģiju. Par tās norisi stāsta 
radiologs terapeits dr. Māris Mežeckis, kurš 
uzskatāms par celmlauzi radioķirurģijas ievie-
šanā prostatas vēža ārstēšanā Latvijā.

– Kā radioķirurģija var palīdzēt pacientiem, 
kuriem attīstījušās prostatas vēža metastāzes?
– Pasaulē ir pieejami pētījumi par to, ka radio-
ķirurģija tieši prostatas vēža un oligometastāžu 
gadījumā ir droša, viegli panesama un efektīva 
ārstēšanas metode prostatas vēža limfmezglu un 
kaulu metastāzēm. Pateicoties šai metodei, vēža 
tālāka izplatība gan bioķīmiski, gan klīniski palēli-
nās, un ir pierādīts, ka laiks līdz hormonterapijas 
uzsākšanai vidēji pagarinās par diviem gadiem.
– Kā būtu jārīkojas pacientam, kuram pēc 
iepriekš veiktas ķirurģiskas operācijas vai kon-
vencionālas staru terapijas PSA atkal palieli-
nās un ir aizdomas par vēža metastāzēm?
– Jaunā stratēģija oligometastātiska prostatas 
vēža ārstēšanā būtu šāda: kad ir vērojams bioķī-
miskais recidīvs pēc radikālas prostatektomijas 
un PSA atkal sāk palielināties, svarīgi ir noteikt 
precīzu recidīva atrašanās vietu. Tāpēc jāveic PET/
CT, vislabāk ar Ga-PSMA izotopu, kas ir specifisks 
prostatas vēzim, un noteikt, kurā vietā ir ļaunda-
bīgās šūnas. Tad, balstoties uz izmeklējuma rezul-
tātiem, var plānot, kādu metodi pielietot tālākā 

ārstēšanā – radioķirurģiju, klasisko ķirurģiju vai 
abas divas metodes kombinēt.
– Kā darbojas radioķirurģija?
– Radioķirurģijas pamatā ir precīzi tēmēta staru 
terapija, kuras mērķis ir sabojāt audzēja šūnas 
DNS, kas regulē visas šūnas darbības. Kad DNS ir 
sabojāta, šūna vēl kādu laiku dzīvo, bet pēc tam 
aiziet bojā, uzsūcas, reizēm paliek sklerotizēti 
audi. Tas var nenotikt uzreiz, šūnas kādu laiku 
vēl dzīvo, varbūt pat dalās. Pie prostatas audzēja 
metastāzēm kontroli pēc radioķirurģijas seansiem 
ir vērts veikt pēc 3–6 mēnešiem. 
– Kā tiek nodrošināts tas, ka kibernazis pre-
cīzi apstaro tikai audzēja mezglus un neskar 
apkārtējos veselos audus?
– Šim nolūkam tiek izmantoti speciāli marķieri, kas 
kalpo kā skaidrs atskaites punkts, pēc kā robots 
vadās, tēmējot starojumu precīzā vietā. Marķieris 
nozīmē, ka limfmezglā vai tā tuvumā, kur atrodas 
metastāze, ar adatu ultrasonogrāfijas kontrolē 
tiek ievadīts tievs zelta pavediens. Šo procedūru 
veic invazīvais radiologs vai urologs. Datortomo-
grāfijas (DT) un MR izmeklējumos tad ir skaidri 
redzams, kur tas atrodas. Kombinējot DT un MR 
izmeklējumu attēlus ar marķiera atrašanos, mēs 
varam iegūt precīzu audzēja metastāzes apjomu 
un kontūras. 
– Cik radioķirurģijas seansi nepieciešami pros-
tatas vēža metastāžu gadījumā?
– Runājot par seansu skaitu, prostatas audzēja 
ārstēšanā potenciāli labāks efekts vērojams tad, 
ja starojumu pievada lielākās devās, izmanto-
jot mazāku seansu skaitu. Tomēr jāņem vērā, 
ka apkārt esošie audi šad un tad ierobežo mūsu 
taktiku. Ja perēklis ir tālu no dzīvībai svarīgiem 
audiem, tad var vienā seansā pievadīt augstu 
starojuma devu, un tā arī ir visa terapija – cil-
vēks staigā vesels. Ja tie ir limfmezgli iegurnī, 
kur tuvumā ir zarnas, tad vienā reizē ir bīstami 
pievadīt visu devu, jo zarnās var veidoties apde-
gums, čūliņas. Parasti tad terapiju sadala trīs frak-
cijās jeb reizēs. Tomēr katra pacienta gadījumu 
izskatām individuāli.
– Kāda šobrīd ir pieredze ar prostatas audzēja 
metastāžu radioķirurģisku ārstēšanu Latvijā?

– Gada sākumā mums bija pirmais pacients ar 
prostatas vēža recidīvu, bet šobrīd ar katru mēnesi 
saņemam arvien vairāk pieprasījumu gan no 
pacientiem ar primāru prostatas vēzi, gan no 
tādiem, kam, neskatoties uz iepriekš veiktu radi-
kālu terapiju, prostatas vēzis turpinājis progresēt. 
Varu teikt, ka apmēram trešdaļa no visiem pacien-
tiem, ko esam ārstējuši, pie mums nonāk ar lokāli 
progresējošu vai metastātisku prostatas vēzi.
– Pastāstiet, lūdzu, vairāk par pirmo pacientu!
– Pacients ir 63 gadus vecs vīrietis, kuram 
2013. gadā atklāja prostatas vēzi. Universitā-
tes slimnīcā viņam veica ķirurģisku operāciju 
– prostatektomiju. Gadu pēc prostatas izņemša-
nas diemžēl atkal sāka palielināties PSA līmenis 
asinīs, un pacientam tika nozīmēta konvencio-
nāla staru terapija ar 30 seansiem, apstarojot tā 
saucamo prostatas ložu, jo pieļāva, ka tieši tur 
varētu būt recidīvs. Jāteic, ka tas bija minējums 
«uz labu laimi». Vēsturiski tā tik tiešām darīja, 
kamēr nebija iespējams veikt PET/CT un pre-
cīzi noteikt vietu, kur ir aizceļojušas vēža šūnas. 
Jāatzīst, ka tā vēl aizvien tiek darīts. Pacients 
sākotnēji netika informēts par PET/CT iespēju, 
viņam būtībā netika piedāvāts precīzi noteikt, 
kur atrodas perēklis. Līdz ar to ložas starošana ar 
lielu varbūtību bija pa tukšo vai trāpīja audzēja 
šūnām tikai daļēji. 
Kad analīzes atkal uzrādīja paaugstinātu PSA 
līmeni, pacients pēc savas iniciatīvas vērsās pie 
mums Siguldas slimnīcas Radioķirurģijas centrā, 
meklējot citas ārstēšanas iespējas. Pacientam vei-
cām PET/CT izmeklējumu. Ar PET/CT atklājām, ka 
pacientam ir trīs metastāzes limfmezglos iegurnī 
– viena starp aortu un mugurkaulu, otra, kur aorta 
sadalās divās iegurņa artērijās, un trešā – urīnpūšļa 
priekšpusē. Sākotnēji plānojām divas iegurņa 
metastāzes limfmezglos operēt ķirurģiski un tikai 
vienu metastāzi pie mugurkaula starot. Ja meta-
stāze atrodas tuvu mugurkaulam, CyberKnife to 
spēj ļoti labi izsekot, un precīzai radioķirurģijai 
nav nepieciešama ārējo marķieru ievadīšana. Taču 
ķirurgi atteicās operēt, norādot, ka visdrīzāk neva-
rēs precīzi atrast iegurņa limfmezglu metastāzes 
un pastāv iespēja bīstami traumēt asinsvadus. 

Nolēmām ievietot marķierus un ar kibernazi ķer-
ties klāt visām trim metastāzēm.
Konkrētā pacienta gadījumā bija vēl kāds izai-
cinājums – pacientam ir gūžas protēze, kas lika 
pielāgot tehnoloģiju. Stari, ar ko mēs kontrolē-
jam pacienta pozīciju, krīt 45 grādu leņķī, un izrā-
dījās, ka mezgls atrodas tādā vietā, kur, guļot uz 
muguras, pacienta gūžas protēze atrodas priekšā 
stariem. Līdz ar to plānošana un visa terapija tika 
īpaši individuāli pielāgota.
– Kad un kā izvērtējat, vai radioķirurģija bijusi 
veiksmīga? 
– Oligometastāžu gadījumā, balstoties uz klīnis-
kajiem pētījumiem, mūsu taktika ir šāda: pēc trim 
mēnešiem veicam PSA analīzi, skatāmies, vai ir 
izmaiņas. Pēc sešiem mēnešiem atkārtojam PSA 
analīzi un, ja nepieciešams, izdarām PET/CT, lai 
pārliecinātos, ka mezgli, kas ir staroti, ir neaktīvi 
un nav parādījies kāds jauns mezgls. 
Pirmais, vienkāršākais rādītājs ir asins analīzes, 
nosakot PSA. Ja šis skaitlis samazinās un ir pat 0, 
tad terapija ir efektīva. Ja PSA līmenis nekrītas, tad 
pēc pusgada var atkārtoti veikt PET/CT izmeklē-
jumu un pārbaudīt, vai audzēja aktivitāte sagla-
bājas tajā pašā vietā, un tātad audzēja šūnas līdz 
galam nav noreaģējušas, vai arī citur ir attīstījies 
kāds jauns punkts.
Arī konkrētajam pacientam rezultāts tika izvēr-
tēts pēc trim mēnešiem. Viņam PSA līmenis bija 
samazinājies no 7,3 uz 1,3. Astoņus mēnešus pēc 
terapijas tas bija vairs tikai 0,3.
Pati terapijas metode būtībā ir lokāla: ar CyberKnife 
staro tikai tos mezglus, kuri tajā brīdī ir redzami 
gan pašā prostatā, gan tur, kur tie ir izsējušies. Tas 
neizslēdz audzēja šūnu cirkulēšanu asinīs, tāpēc 
teorētiski tās var iesēties jaunā vietā. Metodes 
priekšrocība ir tāda, ka šo radioķirurģijas proce-
dūru var arī atkārtot, savukārt trūkums – dārdzība. 
Atkārtota radioķirurģija bīstamāka ir tad, ja 
iepriekšējo perēkļu tiešā tuvumā attīstās jauns 
mezgls, jo tad nevar pievadīt tik lielu starojuma 
devu. Tā ir nianse, kas jāņem vērā. 
– Vai konkrētajam pacientam ar radioķirur-
ģiju bija iespējams palīdzēt jau pašā sākumā, 
kad vēzis bija tikai prostatā, bez metastāzēm?
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Radioķirurģijas procedūra prostatas vēža pacientam. Radioķirurģijas pamatā ir precīzi tēmēta staru terapija, kuras mērķis ir 
sabojāt audzēja šūnas DNS, kas regulē visas šūnas darbības. Kad DNS ir sabojāta, šūna vēl kādu laiku dzīvo, bet pēc tam aiziet 
bojā, uzsūcas, reizēm paliek sklerotizēti audi.
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– Runājot par konkrēto pacientu, mēs nevaram 
būt droši, ka, ķirurģiskas operācijas vietā pielieto-
jot kibernazi, ar laiku nebūtu parādījies recidīvs. 
Pacientiem, kuriem mēs nozīmējam radioķirurģi-
jas procedūru primāri atrastam prostatas audzē-
jam, mēs rekomendējam uzreiz veikt PET/CT. Tad 
varam pateikt, ka apkārtējos limfmezglos nav 
vēža šūnu. Bet arī šajā situācijā PET/CT izmeklē-
jums nedod 100% garantiju, lai gan ļoti būtiski 
samazina risku. Var gadīties, ka pacientam ir izda-
rīts viss labākais, tomēr saglabājas 1–2% metas-
tāžu attīstības iespējamība. 
– Kādas vēl metodes izmanto metastātiska 
prostatas vēža ārstēšanā un kādas ir radio-
ķirurģijas priekšrocības, salīdzinot ar citām 
metodēm? 
– Lielākā problēma ir tā, ka nav īpaši daudz alter-
natīvu. Visas pārējās metodes, kas izmantojamas, 
ja pacientam atrod metastāzes, ir sistēmiskas vai 
lokāli skar daudz lielāku noteiktu ķermeņa zonu, 
piemēram, iegurni konvencionālās staru tera-
pijas gadījumā. Ar konvencionālo staru terapiju 
tiks apstaroti gan konkrētie audi, gan apkārt-
esošie audi. Nav iespējams precīzi apstarot tikai 
audzēja audus.
Runājot par hormonterapiju, tas ir zelta stan-
darts, standartterapija, ko piedāvā ārstu kon-
siliji, ja audzējs ir izplatījies. Hormonterapija, 
kā zināms, ir efektīva 3–4 gadus, bet tad kļūst 
arvien mazefektīvāka, jo iestājas tā saucamā hor-
monu refraktārā situācija, kad audzēja šūnas 
kļūst nejutīgas pret hormoniem. Tad atliek pār-
iet uz ķīmijterapiju. 
Iekļaujot metastāžu ārstēšanas taktikā radioķi-
rurģiju, mēs cenšamies attālināt hormonterapi-
jas uzsākšanas brīdi. Pateicoties radioķirurģijas 
metodei, vēža tālāka izplatība gan bioķīmiski, gan 
klīniski palēninās. Pasaulē ir pierādīts, ka laiks līdz 
hormonterapijas uzsākšanai vidēji pagarinās par 
diviem gadiem.
Pasaules pieredze pārsvarā ir apkopota vie-
nas klīnikas pacientu gadījumu sērijās. Lielāka-
jai daļai pacientu tiek panākts ļoti labs efekts 
un ilgstoši izdodas atturēties no ķīmijterapijas 
vai hormonu terapijas, kas nelabvēlīgi iespaido 
pacienta pašsajūtu. 
– Kāda ir jūsu sadarbība ar urologiem? Vai 
radioķirurģija ar kibernazi tiek ieteikta kā 

alternatīva metastātiska prostatas vēža 
gadījumos? 
– Protams, mēs sadarbojamies ar urolo-
giem. Urologi ķirurgi ietilpst mūsu ārstēšanas 
komandā tāpat kā radiologi terapeiti un onko-
logi ķīmijterapeiti, kad jāpieņem lēmums par 
pacienta kompleksu terapiju. Urologs nosaka 
arī pacientu sākotnējo diagnozi, to precizē, kā arī 
palīdz mums sagatavošanas procedūras ietva-
ros, ievietojot marķierus prostatā. Tomēr ne visi 
urologi interesējas par modernākajām prosta-
tas vēža diagnostikas un neinvazīvās terapijas 
metodēm, līdz ar to viņi ir skeptiski, lai ieteiktu 
jaunās metodes, kas ir alternatīvas klasiskajām. 
Neskatoties uz plašo informāciju un pētījumiem 
par radioķirurģijas pielietojumu prostatas vēža 
ārstēšanā, paies vēl daži gadi, lai vietējie skeptiķi 
ieklausītos un sāktu šo metodi piedāvāt pacien-
tiem. Mūsu līdzšinējie rezultāti tiešām ir ļoti labi 
un saskan ar pasaules pieredzi. Piemēram, pri-
māra prostastas audzēja ārstēšana ar radioķi-
rurģiju jau ir samērā sena metode – apmēram 
ar 10 gadu vēsturi, un šajā jomā ir veikti dažādi 
pētījumi. Pagājušajā gadā ASV publicēts multi-
centru pētījums, kurā pierādīta CyberKnife efek-
tivitāte 98% gadījumu prostatas vēža recidīvu 
kontrolei piecu gadu periodā, ja pacientam ir 
primārs zemas un vidējas agresivitātes audzējs. 
Pacientiem, kuriem radioķirurģija veikta pēdējo 
1,5–3 gadu laikā, veicot manipulācijas, kas gal-
venokārt samazina apstarošanai pakļauto zonu, 
potences traucējumi tika novēroti ne biežāk kā 
12–40 % gadījumu. 
Arī recidīvu terapijai ir labi rezultāti, un pētījumi 
turpinās. Toksicitāte pēc prostatas vēža recidīvu 
radioķirurģijas ir samērā zema.

Kur var pieteikties konsultācijai 
par radioķirurģijas procedūru 
ar CyberKnife?
Konsultācijai klātienē var pieteikties, zvanot pa 
tālruni 20270077, vai Siguldas slimnīcā, Radio-
ķirurģijas centrā katru dienu darba laikā.

Bezmaksas ārstēšanas pieprasījumu situāci-
jas izvērtēšanai iespējams nosūtīt elektroniski 
mājaslapā www.cyberknife-sigulda.com

Māris Mežeckis: 
«Iekļaujot metas-
tātiska prostatas 
vēža ārstēšanas 
taktikā radio-
ķirurģiju, mēs 
cenšamies 
attālināt hor-
monterapijas 
uzsākšanas 
brīdi. Pateicoties 
radioķirurģijas 
metodei, vēža 
tālāka izplatība 
gan bioķīmiski, 
gan klīniski 
palēninās.»

PACIENTA PIEREDZE

Kastaņa lieluma problēma
Stāsta ANDRIS, 63 gadi:

«Prostatas vēzi man diagnosticēja 2013. 
gada pavasarī. Tā kā darba vieta piedāvā 
veselības apdrošināšanu, tad es reizi gadā 
veicu tādu kā «tehnisko apskati», tai skaitā 
kopš 55 gadu vecuma pēc ģimenes ārsta 
rekomendācijām nododu arī PSA asins ana-
līzi. Līdz 2013. gadam viss bija kārtībā, taču 
2013. gada pavasarī PSA nedaudz pārsnie-
dza normu. Nebija nekādu izteiktu sim-
ptomu, vienīgais – biežāka staigāšana uz 
tualeti naktī, bet es to neuztvēru kā būtisku 
traucēkli. Devos uz konsultāciju pie urologa, 
man tika veikta prostatas biopsija un tika 
atklāts vēzis. Piepildījās sliktākais scenārijs, 
ko varēju iedomāties. 

Ārsti man toreiz skaidroja: ja prostatas vēzi 
atklāj pašā sākumā, tad prognoze ir laba, un 
tas ir pilnīgi ārstējams. Arī es domāju: tāda 
kastaņa lieluma problēma.

Izrādījās – ne gluži. 
Sākotnēji slēdzienā ārsti norādīja II sta-

diju. 2013. gada jūlijā man veica operāciju. 
Oktobrī PSA kontrole uzrādīja ļoti labu rādī-
tāju. Dakteris teica: izskatās, ka būsim tikušu 
galā ar to lietu. Diemžēl pēc gada PSA atkal 
sāka palielināties. Mani nosūtīja uz staru 
terapiju. Kopumā saņēmu 30 seansus, sta-
rojot visu iegurni. Izteiktākās blakuspārā-
dības – pastiprinājās hemoroīdi. Brīdināja, 
ka varētu būt slikta dūša, bet neko tādu 
neizjutu. Esmu samērā trenēts, organisms 
spēcīgs. Es nodarbojos ar velokrosu un velo-
tūrismu. Tā gada pavasarī biju nobraucis 
gandrīz 1000 km pa Spānijas kalniem.

Pēc staru terapijas PSA rezultāts atkal 
samazinājās, bet ne tik daudz kā sākumā, 
pēc operācijas. Pēc gada PSA atkal paaug-
stinājās. Ārsti lēma par tālāko taktiku – tā kā 
starošana jau pielietota, tad nākamais solis 
ir hormonu terapija. 

Pirms spert šo soli, painteresējos par citām 
terapijas iespējām. Valsts apmaksāto hor-
monterapiju vēlējos atlikt un uzsākt pēc 
iespējas vēlāk, jo, pēc speciālistu teiktā, 
tai agri vai vēlu veidojas rezistence, kā arī 
vērojamas blakusparādības – svara pieau-
gums, muskuļu masas samazināšanās. Pēc 
savas iniciatīvas nolēmu izmēģināt tikko 
Latvijā ienākušās jaunās tehnoloģijas – 
PET jeb pozitronu emisijas tomogrāfiju un 
CyberKnife jeb kibernazi Siguldas slimnīcas 
Radioķirurģijas centrā, par ko uzzināju no 
preses. Līdz šim tā arī neesmu sācis hormon-
terapiju, lai gan bija jau nozīmēts laiks tera-
pijas saņemšanai. 

Manu gadījumu izvērtēja Siguldas slim-
nīcas Radioķirurģijas centra ārsts dr. Māris 
Mežeckis un ieteica sākt ar PET izmeklējumu. 

Radioķirurģijas centra speciālisti palīdzēja 
noorganizēt nokļūšanu jaunatvērtajā PET 
centrā. Izmeklējums uzrādīja trīs vēža meta-
stāzes iegurnī – tuvu pie lielajiem asinsva-
diem, kā arī pie urīnpūšļa. 

Ar PET slēdzienu iepazīstināju savu ope-
rējošo ārstu, jautāju, vai jaunās tehnoloģijas 
tradicionālajā ārstēšanas shēmā neievieš 
kādas korekcijas. Slēdziens joprojām bija 
nemainīgs: nepieciešama hormonterapija 
un arī ķīmijterapija, kas jāuzsāk pēc iespējas 
ātrāk. No ārstu puses ne pušplēsta vārda par 
jaunajām iespējām. Sapratu, ka konsilijs seko 

attiecīgajām vadlīnijām un neriskē rekomen-
dēt man jauno terapiju.

Tomēr es izlēmu pamēģināt radioķirur-
ģiju, jo hormonterapiju varēšu uzsākt jeb-
kurā laikā. 

2017. gada janvārī kopā ar Siguldas Radio-
ķirurģijas centra ārstu dr. Mežecki plānojām 
terapijas norisi un nepieciešamos priekšdar-
bus. Man tika veikts magnētiskās rezonan-
ses izmeklējums, lai sagatavotu vakuuma 
maisus, kas radioķirurģijas laikā mani notu-
rētu nepieciešamajā pozā, un, vadoties pēc 
starptautiskajiem protokoliem, pirms proce-
dūras audzēja mezglos ievietoja arī īpašus 
zelta marķierus. Tas nebija sāpīgi, nedaudz 
nepatīkami. Tagad esmu ar zeltu vēderā, jo 
divi no trim punktiem tika apzeltīti. Trešajam 
punktam koordinātes nodrošināja, vadoties 
pēc mugurkaula skriemeļiem.

Kopumā Siguldas Radioķirurģijas cen-
trā pusotras nedēļas laikā apmeklēju sešus 
radioķirurģijas seansus. Mans gadījums bija 
īpašs, jo man ir gūžas protēze, kas neļāva 
apstarot visas trīs metastāzes uzreiz. Vis-
pirms trijos seansos tika apstaroti pirmie divi 
mezgli un tad, pielāgojot citu pozicionē-
šanu, trīs seansi atlikušajam audzēja mez-
glam. Ja nebūtu gūžas protēzes, tad varētu 
iekļauties trīs seansos, starojot visas trīs 
metastāzes uzreiz. 

Uz Siguldu parasti devos darbadienas bei-
gās. Tā bija 40 minūšu procedūra, kuras laikā 
nekustīgi jāguļ. Atmosfēra bija patīkama – 
māsiņas ļoti pieklājīgas, centra vadība pre-
timnākoša. Kamēr modernās tehnoloģijas 
dara savu darbu, fonā putniņi dzied, mūzika 
skan, ābele zied pie griestiem. Tas bija pavi-
sam citādāk nekā iepriekšējā starošanā. 

Pēc procedūras uzreiz sēdos pie stūres un 
pats braucu atpakaļ uz Rīgu. Nekādu bla-
kusefektu un ierobežojumu man nebija. Vēl 
viena nianse – procedūras laikā urīnpūslim 
jābūt pilnam, tad kibernazis labāk redz un 
tiek klāt audzēja mezgliem. Tāpēc pirms pro-
cedūras konkrētā laikā bija jāizdzer noteikts 
ūdens daudzums. Pirmajā reizē bija grūtāk, 
bet tad pieradu. 

Salīdzinājumam varu teikt, ka atkopša-
nās pēc ķirurģiskās operācijas slimnīcā bija 
daudz ilgstošāka. Toreiz divas nedēļas pava-
dīju slimnīcā, tad vēl mēnesi nodzīvoju ar 
katetru urīnpūslī, jo viens no diviem slēdzēj-
muskuļiem līdz ar prostatas izņemšanu aiz-
iet bojā. Tāpēc ilgstoši vajadzēja staigāt ar 
katetru – tā bija neērtība. Arī staru terapija 
bija daudz ilgstošāka – 30 seansi jeb 30 die-
nas no vietas.

Šobrīd, skatoties retrospektīvi, rodas arī 
jautājums: varbūt jau pašā sākumā, kad 
audzējs bija lokalizēts tikai prostatā, varēja 
sākt ar modernajām tehnoloģijām un izvai-
rīties no ķirurģiskās operācijas? Manā gadī-
jumā gan vēl šīs tehnoloģijas Latvijā nebija 
pieejamas, bet citiem?

Šobrīd jūtos ļoti labi. Aprīļa beigās veicu 
atkārtotu PSA izmeklējumu. Pirms terapijas 
man PSA bija 7,3, bet pēc tās vairs tikai 1,3. 
Augustā PSA bija samazinājies līdz 0,3. Tiktāl 
izskatās, ka viss strādā. 3. septembrī pieda-
lījos Vienības Velobraucienā. Tagad priekšā 
brauciens uz Spāniju. Tad jau vēlāk redzēsim, 
vai modernās tehnoloģijas man būs palīdzē-
jušas, vai ne. Ceru, ka viss būs labi.»
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Pēdējos gados daudz tiek runāts par 
melanomu – ļaundabīgu ādas audzēju, 
kas attīstās no pigmenta šūnām jeb mela-
nocītiem. Ja to laikus neatklāj un neārstē, 
rezultāts bieži ir ļoti bēdīgs.

Par melanomas riska faktoriem un šobrīd pie-
ejamām ārstēšanas iespējām stāsta onkoloģe 
Dace Baltiņa, Starptautiskā Viroterapijas cen-
tra medicīniskā direktore, Habilitēta medicīnas 
doktore, Rīgas Stradiņa universitātes asociēta 
profesore un Veselības ministrijas galvenā spe-
ciāliste onkoloģijā.

– Ar ko ir iespējams izskaidrot to, ka pēdējos 
gados ir pieaugusi saslimstība ar vienu no agre-
sīvākajiem ādas vēža veidiem – melanomu?
– Būtiski ir mainījušies cilvēku sauļošanās para-
dumi, gan vairāk atkailinoties, gan izmantojot 
iespējas atpūsties dienvidu kūrortos ar intensī-
vāku insolāciju. Šobrīd jau ir pārliecinoši pierādīts, 
ka melanomas un arī citu ādas audzēju izcelsmē 
nozīme ir tieši ultravioletajam (UV) starojumam 
un pārmērīgai tā iedarbībai. 
Nākamais riska faktors ir katra individuālais ādas 
tips. Latvijā dominē I un II ādas tips – gaišādaini, 
gaišmataini vai rudi cilvēki ar gaišām acīm, arī 
vasarraibumiņiem. Šī ādas tipa īpatnība ir tā, ka, 
nonākot saulē, viņi ātri apdeg, bet bronzējums 
veidojas ļoti lēni. 
Vēl pie riska faktoriem būtu jāmin iedzimtība un 
daudzu atipisku dzimumzīmīšu esamība. Mela-
noma tuvu asinsradinieku vidū ir nopietns brīdi-
nājums rūpīgi sekot savai ādai. 
– Kāda ir statistika, cik daudziem cilvēkiem 
Latvijā tiek konstatēta melanoma? 
– Latvijā vidēji katru gadu saslimst apmēram 200 
cilvēku. Tieši pēdējā laikā saslimstība ar melanomu 
ir būtiski pieaugusi. Es negribētu teikt, ka tikai uz 
sauļošanās paradumu rēķina. Iespējams, tāpēc, ka 
tagad ir arī labāka un precīzāka uzskaite. 
Latvijā kopš maija ir pieejama melanomas agrī-
nās diagnostikas bezmaksas aplikācija We Care, 
Be Aware. Jebkurš Latvijas iedzīvotājs šādu apli-
kāciju var ielādēt savā viedtālrunī pilnīgi bez mak-
sas. Tad, sekojot norādēm, nofotografēt aizdomīgo 
ādas veidojumu (bez palielināšanas!), ievadīt savu 
e-pasta adresi un nosūtīt attēlu. Iegūto attēlu ana-
lizē nevis dators, bet cilvēks – speciālists, onkologs 
vai dermatologs. Iespējamas vairākas atbildes: attēls 
jāpārtaisa, nav precīzi fokusēts, attēls neliecina par 
nopietnu slimību vai arī attēlā redzamais noteikti 
jāparāda speciālistam. Kopš ir pieejama šī aplikā-
cija, jau diagnosticētas 18 melanomas. Tas nav maz. 
– Kas var liecināt par to, ka cilvēkam vajadzētu 
pievērst vairāk uzmanības savai ādai? 
– Es vēlreiz gribu atgādināt – gaišādainiem, gaiš-
matainiem cilvēkiem ir jāskatās uz jebko aizdo-
mīgu, kas attīstās uz viņu ādas. Jo mēdz būt arī tā 
saucamā bezpigmenta melanoma, kas neizska-
tīsies kā tumšs, aizdomīgs plankums, drīzāk kā 
kārpa, nedzīstoša čulga. 
Tāpat uzmanīgiem jābūt tiem cilvēkiem, kuriem ir 
ļoti daudz – vairāk nekā 50 – dzimumzīmju. Viņiem 
pastāv lielāks melanomas risks. 
Un vēl – ja kāda no esošajām dzimumzīmītēm ir 
mainījusi savu izskatu vai formu, vai parādījusies 
jauna, kas atšķiras no pārējām uz ķermeņa esoša-
jām, tad būtu vēlams aiziet pie ārsta un to parādīt. 
– Jau sākām runāt par UV staru iedarbību uz 
ādu. Kāda ir atšķirība starp sieviešu un vīriešu 
sauļošanās paradumiem?
– Sievietes labprātāk un mērķtiecīgāk sauļojas, lai 
iegūtu skaisto brūno iedegumu un tādējādi labi 
izskatītos. Sabiedrībā joprojām skaista ir iedegusi 

sieviete, nevis kādreizējais aristokrātiskais bālums. 
Vīrieši, ja viņi vasarā strādā ārā (lauksaimnieki, ceļu 
strādnieki, zvejnieki), biežāk ir apģērbti – uzvelk 
kreklu ar garām piedurknēm un garās bikses. 
Savukārt jaunus vīriešus, tāpat kā sievietes, arvien 
vairāk sāk pārņemt vēlme atkailināties, jo viņiem 
šķiet, ka viņi labāk izskatīsies brūni iedeguši – vis-
maz tāds uzskats valda sabiedrībā.
– Vai tad, ja tiek lietoti saules aizsargkrēmi, 
tik ļoti nebūtu jāuztraucas par melanomu? 
– Aizsargkrēmi pasargās no ādas apdeguma un 
no tās priekšlaicīgas novecošanās, bet neviens 
nevar garantēt, ka tie ļaus izvairīties no melano-
mas attīstības.
– Kas ir vairāk pakļauts melanomas riskam – 
sievietes vai vīrieši? 
– Abi dzimumi. Nav tā, ka viena dzimuma pārstāvji 
slimotu biežāk, bet otri retāk. Drīzāk jautājums ir 
par melanomas lokalizāciju. Bīstamākas ir tās, kas 
atrodas uz ķermeņa, nevis uz rokām, kājām. Skum-
jākie gadījumi saistīti ar muguras melanomām, ko 
cilvēks pats neredz, bet partneris nespēj novērtēt 
tās potenciālo bīstamību, un cilvēks pie ārsta nonāk 
jau ar sulojošu vai asiņojošu dziļu veidojumu.
– Kādas šobrīd ir melanomas ārstēšanas iespē-
jas? Ja slimību atklāj laikus, to var uzveikt? 
– Ar melanomu ir tāpat kā ar jebkuru onkoloģisku 
slimību – jo laicīgāk to diagnosticē, jo lielāka var-
būtība, ka to varēs uzveikt. 
Melanomas pamata ārstēšanas metode ir operā-
cija – nekas labāks par to pasaulē nav izdomāts. 
Tās laikā ārstam dzimumzīme jāizņem ārā veselu 
audu robežās. Faktiski to var veikt jebkurš ķirurgs, 
tikai viņam jārēķinās, ka jābūt atkāpei gan pa peri-
metru, gan arī dziļumā. Tieši dziļums melanomas 
gadījumā ir ļoti svarīgs. Jo dziļāk ieaugusi mela-
noma, jo lielāks tās metastazēšanās risks. 
Otrs ļoti svarīgs priekšnosacījums ir sākotnējās sli-
mības izplatības novērtēšana. Tā kā melanoma vis-
biežāk izplatās pa limfātisko sistēmu, tad ārkārtīgi 

svarīga ir reģionālo limfmezglu pārbaude. Ide-
ālā gadījumā – sargmezgla biopsija vai vismaz 
datortomogrāfija vai ultrasonogrāfija. Nereti pat 
specializētos centros melanomu korekti izoperē, 
patologs atbilstoši starptautiskajiem standartiem 
to apraksta, bet limfmezglus neviens tā arī nav 
pārbaudījis, un līdz ar to pēc laika var parādīties 
konglomerāti. Ja pēc patologa apraksta mela-
noma atbilst I stadijai un izmainīti limfmezgli nav 
atrasti, tad ar to var arī izmeklēšanu beigt. Taču, 
ja stadija ir lielāka vai ir citi sliktas prognozes rādī-
tāji, tad ideālā gadījumā būtu veicams PET/CT un 
noteikti visas ādas pārbaude.
Melanoma nav jutīga pret staru terapiju, tātad 
apstarošana šai audzēju lokalizācijai neder. Arī 
pret ķīmijterapiju melanoma ir visnotaļ mazjutīga, 
turklāt ķīmijterapija ir arī ļoti toksiska.
Bieži vien tiek manipulēts ar jēdzienu piecu gadu 
dzīvildze, kas melanomas agrīnajās stadijās ir ļoti 
augsta – ap 90%. Taču tas nepavisam neliecina par 
to, ka cilvēks ir vesels. Ļoti daudzu citu lokalizāciju 
audzēju gadījumos arī agrīnās stadijās ordinē adju-
vanto jeb profilaktisko terapiju, lai attālinātu vai 
pasargātu no metastāžu attīstības. Melanomas 
gadījumā pasaules vadlīnijas neko tādu neparedz. 
Taču Latvijā ir iespēja šiem cilvēkiem ordinēt onko-
lītisko viroterapiju. Kā rāda profesores Simonas 
Doniņas pētījumi, tas ievērojami samazina meta-
stazēšanās risku un pagarina dzīvildzi.
Metastāžu stadijā melanoma diemžēl nav izārstē-
jama. Te nepalīdz arī sevišķi dārgie medikamenti, 
kam nereti tiek vākti ziedojumi. Labākajā gadī-
jumā slimību var uz laiku apturēt vai pat samazināt 
metastāžu izmērus, bet ne izārstēt. Tādēļ tik sva-
rīgi ir slimību atklāt agrīni un dot zāles, kas agrīnā 
stadijā ļauj samazināt metastazēšanās risku. Savu-
kārt metastāžu stadijā būtiska ir dzīves kvalitāte. 
Ja mēs nevaram cilvēku izārstēt, tad mūsu pienā-
kums ir iespējami mazināt slimības slogu ar mini-
mālu ietekmi uz pašsajūtu. Viroterapija šajā ziņā 

atšķiras no pārējiem iespējamiem imūnpreparā-
tiem ar savu labo panesamību un maztoksiskumu.
– Jūs minējāt, ka Latvija ir vienīgā vieta 
pasaulē, kur pieejams medikaments mela-
nomas ārstēšanai jau pirmajās stadijās. Vai, 
uzsākot medikamentozo ārstēšanu uzreiz pēc 
operācijas, tiek panākti labāki rezultāti nekā 
tad, ja tiek nozīmēta tikai novērošana?
– Profesore Doniņa daudzu gadu garumā ir pētī-
jusi, kas notiek ar melanomas pacientiem. Izrādī-
jās, ka tiem, kas saņēmuši viroterapiju, metastāzes 
attīstījās vēlāk vai arī vispār neparādījās.
Šobrīd visai nelāgā situācijā nonāk tie melano-
mas pacienti, kuriem pēc veidojuma izgriešanas 
pasaka: viss, jūs tagad mierīgi varat dzīvot, nekas 
jums nepienākas, jums neko nevajag darīt. Nebū-
dami tik pārliecināti par to, ka ar operāciju tiešām 
viss beidzies, viņi skrien, meklē, klausās, kur un ko 
vēl varētu darīt lietas labā. 
Būtībā tas, ko mēs piedāvājam, ir profilaktiska tera-
pija. Te ir runa par pacientiem, kuriem jau ir veikta 
radikāla operācija. Protams, mēs varam viņus mie-
rināt: nekas jau nebūs, ārsts visu slikto izņēma, 
tajā pat laikā labi zinot, ka tā nav taisnība. Gribu 
uzsvērt, ka gandrīz trešajai daļai pacientu pie agrī-
nām melanomas stadijām jau pirmo divu trīs gadu 
laikā slimība liek par sevi atkal manīt vai pat attīs-
tās metastāzes. Vai ir labāk sagaidīt metastāzes un 
tad kliegt pa visu pasauli, ka Latvijai nav naudas, 
mēs nepērkam dārgos medikamentus? Tad es 
gribu teikt – paga, paga. Vispirms, kā jau minēju, 
šie dārgie medikamenti nevienu neizārstēs no 
metastāzēm. Un otrām kārtām, kur visi bija agrāk? 
Kāpēc šiem pacientiem iepriekš nekas netika pie-
dāvāts, lai viņus pasargātu no tik skumja likteņa!
Neviens medikaments onkoloģijā šobrīd nav brī-
numlīdzeklis, kas garantēti izārstēs no vēža, it 
sevišķi, ja ir attīstījušās metastāzes. Ir jābūt ļoti 
daudzu apstākļu pozitīvai sakritībai. 
– Vai atšķiras ārstēšanas metodes gadījumos, 
kad melanoma ir atklāta agrīnās stadijās, no 
ārstēšanas vēlākās stadijās?
– Jā. Agrīnās stadijās, kā jau es teicu, pamata ārs-
tēšanas metode ir operācija. Jo ātrāk pacients 
nokļūst pie ķirurga, jo labāk. 
Kad melanoma ir izoperēta, tālāk viss ir atkarīgs no 
patologa gala slēdziena, respektīvi, cik veidojums 
ir dziļš, cik agresīvs, vai mikroskopiski vērojams 
izčūlojums. Tas lielā mērā nosaka cilvēka turpmāko 
dzīvi: vai viss beigsies tikai ar vienu operāciju un 
viņš par savu slimību varēs aizmirst, vai diemžēl 
viņš kā zem Damokla zobena pavadīs ļoti daudzus 
gadus, rēķinoties ar to, ka slimība var atkārtoties. 
No slimības atjaunošanās vai jaunas melanomas 
attīstības citā vietā neviens nav pasargāts.
– Saistībā ar melanomu jau minējāt viro-
terapiju. Kādas ir šīs ārstēšanas meto-
des priekšrocības?
– Onkolītiskā viroterapija ir vēža ārstēšanas 
metode ar onkolītiskiem vīrusiem, kuri ne tikai 
selektīvi ieperinās tieši vēža šūnās, bet arī pamo-
dina imūnsistēmu enerģiskākai rīcībai pret nevē-
lamo apakšīrnieku. Pasaulē šobrīd tā ir progresīva 
metode cīņai ne tikai ar melanomu, bet arī citu 
lokalizāciju audzējiem, kur klasiskā ķīmijtera-
pija izrādās mazefektīva. Melanomas ārstēšanā 
izmanto dzīvu, ģenētiski nemodificētu vienu no 
enterovīrusu paveidiem, kas nav patogēns (slimību 
ierosinošs) cilvēkam.
Viroterapiju var lietot dažādos ārstniecības etapos 
– pirms vai pēc operācijas, kā arī staru vai ķīmijte-
rapijas starplaikos. Viroterapija ir atzīta par drošu, 
efektīvu un organismu saudzējošu vēža ārstēšanas 
metodi ar minimālām blaknēm. 
Viroterapijai būtībā ir vairāki mehānismi – tā 
sagrauj vismaz daļu vēža šūnu, stimulē cilvēka 
imunitāti, padara vēža šūnas vieglāk atpazīstamas. 

Melanoma – visagresīvākais ādas ļaundabīgais audzējs

Dace Baltiņa: «Onkolītiskā viroterapija ir vēža ārstēšanas metode ar onkolītiskiem 
vīrusiem, kuri ne tikai selektīvi ieperinās tieši vēža šūnās, bet arī pamodina imūnsis-
tēmu enerģiskākai rīcībai pret nevēlamo apakšīrnieku. Pasaulē šobrīd tā ir progresīva 
metode cīņai ne tikai ar melanomu, bet arī citu lokalizāciju audzējiem, kur klasiskā 
ķīmijterapija izrādās mazefektīva.»
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INDRA GRASE

Vēža ārstēšana lielākajai daļai cilvēku 
saistās ar trim lietām: ķirurģiju, staru 
terapiju un ķīmijterapiju. Ķīmijterapija 
neapšaubāmi ir viena no vēža ārstēšanas 
pamatmetodēm un bieži vien ārstēšanu 
sāk tieši ar to. 

Pirms vairāk nekā trim gadiem Liepājas Reģio-
nālajā slimnīcā tika izveidota Ķīmijterapijas, 
hematoloģijas un paliatīvās aprūpes nodaļa. Uz 
sarunu aicinājām nodaļas vadītāju, ārsti onkoloģi 
ķīmijterapeiti Zinaīdu Štaru, lai atskatītos uz aiz-
vadīto laiku un runātu par nodaļas attīstību šajā 
laika posmā. 

– Kā tika izveidota jūsu nodaļa?
– Liepājas Reģionālajā slimnīcā es sāku strādāt 
2013. gada novembrī. Atsevišķas ķīmijterapijas 
nodaļas tad vēl nebija, jo nebija arī ārsta – ķīmij-
terapeita. Kad sāku strādāt, pirmie pacienti ārs-
tējās Paliatīvās aprūpes nodaļā. Bet tad lēnām 
sākām komplektēt personālu, sūtījām mācīties 
māsas, lai viņas apgūtu bioķīmijas laboranta 
zināšanas. Sākām veikt arī pirmās ķīmijterapi-
jas. Tā pa īstam darbs sākās 2014. gada janvārī, 
kad pacientu kļuva arvien vairāk un pēc slimnī-
cas rekonstrukcijas pabeigšanas tika izveidota 
Ķīmijterapijas, hematoloģijas un paliatīvās aprū-
pes nodaļa. Šeit galvenokārt veicam ķīmijterapiju 
pacientiem gan ar onkoloģiskām, gan hemato-
loģiskām diagnozēm. Taču nodaļa nodrošina arī 
paliatīvo aprūpi, jo robeža starp ķīmijterapijas 
pacientu un paliatīvo pacientu reizēm ir ļoti šaura. 
– Vai slimnīcā onkoloģiskajiem pacientiem ir 
pieejams arī dienas stacionārs? 
– Jā, ir pieejams arī dienas stacionārs, jo, lai 
saņemtu ķīmijterapiju, onkoloģiskajiem pacien-
tiem nav obligāti ilgs laiks jāpavada stacionārā. 
Lielākā daļa gan onkoloģisko, gan hematoloģisko 
pacientu ķīmijterpiju saņem tieši dienas stacio-
nārā. Dienas stacionāra telpas iekārtotas turpat, 
kur atrodas nodaļa. Tas ir daudz ērtāk gan pacien-
tiem, gan ārstiem. Ķīmijterapijas pacienti saņem 
spēcīgas, brīžiem smagi panesamas zāles, tāpēc 
procedūru laikā viņiem jāatrodas mediķu uzrau-
dzībā. Ja pacienti ir vienuviet, tas atvieglo per-
sonāla darbu. 
– Jūs Liepājas Reģionālajā slimnīcā strādājat 
jau vairāk nekā trīs gadus. Kā, jūsuprāt, šeit 
ir attīstījusies onkoloģisko pacientu aprūpe?
– Šo gadu laikā ir izveidota pavisam jauna nodaļa, 
kura veiksmīgi darbojas, un mūsu pacientiem 
ķīmijterapijas dēļ vairs nav jādodas uz Rīgu. Tā kā, 
manuprāt, attīstība ir ļoti veiksmīga. Mūsu pamat-
vērtība, protams, ir personāls, kas šeit strādā. Tās ir 
augsti kvalificētas, profesionālas māsas, uz kurām 
es varu paļauties. Taču ir problēma, kas jārisina, – 
mums ir jāpiesaista jauni ārsti. Visā valstī šī prob-
lēma ir samilzusi jau sen. Tagad tai tiek pievērsta 
liela uzmanība. Taču Liepājas slimnīcā situācija ir 
cerīga, jo tuvākajā laikā nodaļā darbu sāks rezi-
dents, kurš patlaban ir pabeidzis sesto kursu un 
kurš ļoti grib strādāt par ķīmijterapeitu Liepājā. 
Paši viņu mācīsim, un būs mums arī otrs ārsts!
– Vai ir plānots paplašināt piedāvāto pakal-
pojumu klāstu? 
– Iespējams, ka līdz ar rezidenta atnākšanu mums 
izdosies paplašināt savu darbību. Patlaban esmu 
ļoti noslogota, jo strādāju gan stacionārā, gan 

dienas stacionārā, kā arī ambulatorajā pieņem-
šanā. Katrs pacients ir jāizmeklē, ar katru ir jāiz-
runājas. Ja dienas laikā regulāri iestājas desmit 
jauni pacienti un tikpat arī izrakstās, tad bieži 
vien galvenais uztraukums ir par to, lai neko 
nesajauktu. Bieži ir gadījumi, kad pacients stā-
jas dienas stacionārā, bet pēc apskates nākas 
secināt, ka viņš tik ātri nevarēs doties mājās un 
arī ķīmijterapiju viņam uzreiz nevar veikt. Tad 
mainām pacienta statusu un uzņemam viņu sta-
cionārā. Tad skatāmies tālāk – vai ir vajadzīgi kādi 
papildu izmeklējumi. Līdz ar to darba apjoms 
ikdienā ir liels, un vienam ārstam visu pagūt ir 
ļoti sarežģīti. Ir vajadzīgi vismaz divi ārsti, visi 
no tā tikai iegūs. 
– Slimību profilakses un kontroles centra 
izplatītā informācija liecina, ka pēdējo gadu 
laikā Latvijā pieaug saslimstība ar ļaundabī-
giem audzējiem. 
– Saslimstība ar ļaundabīgiem audzējiem pieaug 
visā Eiropā. Arī Latvijā ir samērā drūma statis-
tika, jo ir ļoti daudz ielaistu gadījumu. Kāds tam 
ir iemesls, nemācēšu pateikt: vai tās ir bailes, vai 
nezināšana, vai cilvēki nerūpējas par savu vese-
lību un neiet pie ārsta. Iespējams, tās ir sociālas 
vai finansiālas problēmas. Otra pacientu grupa, 
kas arī novēloti atnāk pie ārsta, ir tā saucamie 
«ārzemnieki» – cilvēki, kas aizbraukuši strādāt uz 
ārzemēm, bet tur netiek pie ārsta, jo viņiem nav 
veselības apdrošināšanas polišu. Viņi strādā līdz 
pēdējam un pie ārsta atnāk jau ārkārtīgi ielaistā 
stāvoklī. Uzņemšanā gandrīz katru dienu atved 
kādu pacientu, kuram diagnosticē vēzi. Tā kļūst 
par ikdienas situāciju, bet tā tam nevajadzētu būt. 
Iespējams, kaut kas primārajā aprūpē nav sakār-
tots līdz galam, jo ne jau tikai onkoloģijā ir ļoti 
daudz novēlotu pacientu, tādi ir arī nefroloģijā, 
kardioloģijā. Es nevēlos teikt, ka ģimenes ārstam 
jāņem pacients aiz rokas un jāvelk pie ārsta, uz 

izmeklējumiem, bet kaut kas nav tā, kā vajag, ja 
šāda situācija ir izveidojusies 21. gadsimtā.
– 2017. gads tika ieskicēts kā pārmaiņu gads, 
un saistībā ar pirmreizējo vēžu diagnostiku 
tika ieviests «zaļais koridors». 
– Ieviešot «zaļo koridoru», tika domāts par to, lai 
samazinātu ārkārtīgi lielo ielaisto vēža gadījumu 
skaitu. Pacienti ar aizdomām par onkoloģisku 
slimību nonāk «zaļajā koridorā» un tiek izmek-
lēti nekavējoties. Viņiem nav jāstāv garā rindā, 
lai saņemtu valsts apmaksātus veselības aprū-
pes pakalpojumus diagnozes noteikšanai. Līdz 
ar to, pateicoties «zaļajam koridoram», pacien-
tiem vēzis tiek diagnosticēts agrīnā stadijā, kad 
mēs vēl varam ļoti būtiski palīdzēt. Es nesaku, 
ka vēzis ir izārstējams, jo tā ir hroniska saslim-
šana. Tomēr, ja audzējs ir pirmajā stadijā, tad ļoti 
iespējams, ka cilvēkam pēc ārstēšanas tas vairs 
neatkārtosies. Pacients, protams, regulāri nāk 
uz kontrolēm, bet tas nenozīmē, ka obligāti gai-
dāms recidīvs, slimība progresēs. Taču, salīdzinot 
ar pasaules datiem, Latvijā pieaug vēža gadījumu 
skaits vēlīnās stadijās. Tāpēc bija nepieciešams 
«zaļais koridors», jo, cilvēkam ilgi gaidot izmek-
lējumu, audzējs turpina progresēt, un pacients 
pie ārsta nonāk vēlu. Vēlīni atklātos gadījumos 
pacienta veselība dažkārt ir tiktāl pasliktinājusies, 
ka viņu uz slimnīcu atved ar neatliekamo medi-
cīnisko palīdzību. Tad pacienti nereti mēdz teikt, 
ka viņiem līdz šim viss bijis labi, nekādu sūdzību 
neesot bijis. Ievācot anamnēzi, atklājas, ka pirms 
pusgada un pat gada jau ir bijuši pirmie simp-
tomi, kuriem nav pievērsta vajadzīgā uzmanība. 
«Zaļais koridors» darbojas arī Liepājas Reģionā-
lajā slimnīcā, un rezultāti ir labi. Taču, lai pacients, 
kuram ir aizdomas par onkoloģisku saslimšanu, 
pēc iespējas ātrāk nonāktu pie speciālista, ir 
ļoti svarīgi, lai ģimenes ārsti korekti noformētu 
nosūtījumu. Tajā ir jāieraksta attiecīgais kods, kas 

norāda uz onkoloģisku saslimšanu. Pacients, iero-
doties slimnīcā, vispirms nonāk pie Konsultatīvās 
nodaļas reģistratora, kurš atpazīst šo kodu un 
novirza pacientu uz tā saucamo «zaļo koridoru». 
Ja ģimenes ārsts ir pareizi aizpildījis dokumentus, 
tas notiek ļoti ātri, un dažu dienu laikā pacients ir 
izmeklēts. Vienīgi slimnīcā nav krūts ķirurģijas, bet 
arī tā nav liela problēma. Es telefoniski sazinos ar 
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 
Krūts ķirurģijas nodaļu, pacients tiek turp nosū-
tīts un dažu dienu laikā arī izmeklēts.
– Precīza diagnostika vēža ārstēšanā ir ļoti 
svarīga. Kādas iespējas ir Liepājas Reģionā-
lajā slimnīcā?
– Slimnīcā diagnostika ir ļoti labā līmenī gan spe-
ciālistu, gan tehnoloģiju nodrošinājuma ziņā. 
Vizuālajā diagnostikā ir pieejami gan datortomo-
grāfijas, gan ultrasonogrāfijas, gan magnētiskās 
rezonanses izmeklējumi, kurus vēža pacientiem 
var veikt divu līdz trīs dienu laika. Tas attiecas arī 
uz rentgena izmeklējumiem. Mums nav pieejama 
skeleta scintigrāfija un, visticamāk, arī nebūs, jo 
Liepājā tā nav vajadzīga. Šī izmeklēšana notiek 
samērā reti – reizi gadā –, un es domāju, ka būtu 
pilnīgi absurdi pirkt tādu iekārtu, jo Rīgā izmek-
lējums ir pieejams vairākās vietās. 
Problēma rodas tad, ja mēs pirms terapijas 
sākuma nevaram veikt morfoloģisko verifikāciju 
pacienta smagā veselības stāvokļa dēļ, jo slimība 
ir tik ļoti ielaista, ka vienkārši ir bīstami viņam kaut 
ko darīt. 
– Vēža savlaicīgas atklāšanas programma 
ietver arī valsts apmaksātas krūts vēža, dzem-
des kakla vēža un zarnu vēža profilaktiskās 
pārbaudes. Vai pacienti to izmanto?
– Es uzskatu, ka labi darbojas krūts vēža skrīnings. 
Nacionālais veselības dienests sūta sievietēm 
uzaicinājuma vēstules mammogrāfijas izmeklē-
jumu veikšanai, un šo iespēju daudzas arī izmanto. 
Tas pats attiecas uz dzemdes kakla vēža skrīningu. 
Vissliktākā aptvere ir kolorektālajam skrīningam 
– zarnu vēža profilaktiskajām pārbaudēm, kas 
ietver slēpto asiņu testu. Te liela loma ir ģimenes 
ārstam – cik precīzi viņš izskaidro analīžu nozīmi 
un pastāsta, kā pareizi analīzi paņemt. Ir ģimenes 
ārsti, kuri to veic ļoti labi, savukārt citiem tik labi 
nesokas. Ar izskaidrošanu varbūt pat nevajadzētu 
nodarboties ārstam, bet māsai. Daudzviet pasaulē 
tieši māsa ļoti daudz runā ar pacientu, izskaidro. 
Arī mūsu nodaļā māsas ļoti daudz sarunājas ar 
pacientiem, stāsta par terapiju, blaknēm, ko var 
sagaidīt. Ārsts viens pats to nemaz nevar izdarīt. 
– Cik svarīga ir paša pacienta attieksme un 
vēlme kļūt veselam? Vai tuvinieki viņiem 
var palīdzēt?
– Neapšaubāmi, pacientam pašam ir jāpiedalās 
un jāvēlas ārstēties. Parasti cilvēki to grib darīt. 
Sākumā daudziem ir bailes, jo par ķīmijterapiju 
sastāstīti visādi brīnumi. Bet, ieraugot, kā nodaļā 
ārstējas citi pacienti, domas mainās. Savukārt, 
ja pacients nevēlas ārstēties, tad es nevaru viņu 
piespiest to darīt. Tikai ir jārēķinās ar to, ka vaja-
dzēs parakstīties par atteikšanos no ārstēšanas. 
Tad bieži vien cilvēks pārdomā.
Labas attiecības ar tuviniekiem ir milzīga vērtība, 
jo cilvēkiem, kuri sirgst ar vēzi, ļoti nepieciešams 
atbalsts. Nav vajadzīga žēlošana, pārprasta līdz-
jūtība. Cilvēkam jādzīvo normāla dzīve – jādodas 
ekskursijās, jāiet uz pasākumiem, aktīvi jādarbo-
jas. Viņš nav invalīds, kurš nevarētu pilnvērtīgi dzī-
vot tikai tāpēc, ka ir slims un saņem ķīmijterapiju.

Ķīmijterapija – viena no vēža 
ārstēšanas pamatmetodēm

Zinaīda Štara: «Liepājas slimnīcā ir izveidota Ķīmijterapijas, hematoloģijas un palia-
tīvās aprūpes nodaļa, kura veiksmīgi darbojas, un mūsu pacientiem ķīmijterapijas 
dēļ vairs nav jādodas uz Rīgu.»
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Vīriešuveselības avīze

INDRA GRASE

Jau trešo gadu Liepājas Reģionālajā 
slimnīcā darbojas Kurzemes Uroloģi-
jas centrs, kas tika izveidots, lai reģiona 
pacientiem atvieglotu nokļūšanu pie uro-
loga un nodrošinātu pēc iespējas pla-
šāka spektra uroloģisko palīdzību. Jau 
pēc divu gadu darbības bija saprotams, 
ka centra izveidošana pilnībā ir attaisno-
jusies, jo palielinājies ir gan apkalpoto 
pacientu, gan veikto operāciju skaits. 

Lai atskatītos uz paveikto aizvadītajā gadā, uz 
sarunu aicinājām centra vadītāju, uroloģi, onko-
loģi ķīmijterapeiti Dzintru Litavnieci.

– Kā jūs raksturotu centra darbību pēdējā gada 
laikā? Vai tā lietderība vairs nav jāpierāda?
– Jāpierāda? Noteikti nē. Pierādījums ir mūsu 
veiktais darbs, sniegtā medicīniskā palīdzība 
un pacienti, kas aiziet no centra apmierināti ar 
saņemto ārstēšanu un par to pastāsta citiem. Rek-
lāma «no mutes mutē» ir vislabākā, jo tā nāk no 
konkrēta pacienta un nāk no sirds. Nevienam jau 
neko vairāk nevajag pierādīt vai reklamēties, jo 
darba tāpat ir ļoti daudz. 
– Pacienti var justies pārliecināti, ka Kurze-
mes Uroloģijas centrā saņems padziļinātu un 
plašu uroloģisko palīdzību, kā arī kvalitatīvu 
aprūpi. Bet vai ir bijušas arī kādas problēmas?
– Es negribu teikt, ka šajā laikā mums viss ir bijis 
tikai ideāli un vienmēr labi rezultāti. Protams, ir 
bijuši arī savi «klupšanas akmentiņi» un savas 
«dziļuma bedres». Nevar jau gribēt, lai ikviens 
ir apmierināts ar to, kā viņš tiek izārstēts, jo mēs 
strādājam ar onkoloģiskiem pacientiem un ne 
visus var izārstēt. Ikdienā mums cilvēkiem nākas 
izteikt arī ļoti bēdīgas prognozes un skumjus 
vārdus par viņu veselības stāvokli, par to, kas 
viņus sagaida nākotnē. Es nevaru visiem teikt 
– jā, mēs tagad jūs izārstēsim un jūs dzīvosiet 
ilgi un laimīgi. Tāda ir medicīna, un tādas ir sli-
mības. Citi saka: «Vai, kā jūs tā – tik tieši!» Es tad 
jautāju: «Kā tad es netieši varu runāt par jūsu sli-
mību, kas ir ļoti nopietna?» Ar cilvēku par viņa 
veselības stāvokli ir jārunā atklāti un jāpastāsta 
par iespējām, ko šajā valstī var piedāvāt un kas 
var palīdzēt. 
– Ar ko jums iezīmējās šis gads? 
– Šis gads bija iezīmīgs ar to, ka regulāri trūka 
vidējā personāla. Tam gan bija dažādi iemesli: 
kādam bija gaidāms ģimenes pieaugums, kāds 
vienkārši neizturēja un aizgāja prom. Bet tik-
līdz viens vai divi cilvēki «izkrīt» no komandas, 
kura harmoniski strādā, un nevar citu «zobra-
tiņu» uzreiz atrast vietā, tad darbs kļūst sarežģī-
tāks, haotiskāks, jo kādam visu laiku ir jāuzņemas 
papildu slodze un papildu atbildība. Ļoti daudz 
jauno speciālistu nāk strādāt ar domu, ka viņiem 
tas patiks, bet tiklīdz ierauga darba apjomu, 
intensitāti un atbildību, tad pietiek ar īsu brīdi. 
Cits varbūt iztur nedēļu un tad saka: «Es sevi šeit 
neredzu». Tātad neredz tajā vietā, kur ir inten-
sīvi jāstrādā, ātri jādomā. Savukārt ārstu pulkā 
mums nekas radikāli nav mainījies. Ārsti tiek galā 
ar saviem darbiem. Bet, skatoties nākotnē, īpaši, 
pieaugot akūtās palīdzības apjomam, mums ir 
jādomā par jauniem speciālistiem urologiem. 
– Vai ir kāds padomā?
– Konkrētas personas vēl nav, bet tas, ka mums 
tuvākajā laikā būs nepieciešams vēl kāds ārsts, ir 
pilnīgi skaidrs. Kuru katru mēs nepiesaistīsim, jo 
centram ir vajadzīgs labi izglītots, operējošs, uro-
loģiju un cilvēkus mīlošs speciālists.
– Jūsu iepriekš teiktais apliecina, ka viens 
no faktoriem, kas Uroloģijas centram ļauj 

veiksmīgi un efektīvi darboties, ir komanda, 
kuras galvenā vērtība ir kvalificēti ārsti un 
māsas. 
– Nenoliedzami. Gadās, ka ārsts, uzsākot operāciju, 
domā, ka tā būs viegla un vienkārša, bet tikai ope-
rācijas laikā var redzēt bojājuma patieso apjomu, 
un tā var izvērsties par lielu un atbildīgu operā-
ciju. Līdz ar to ir jābūt komandai, ko var pieaicināt 
palīgā, jo primārais ir pacients un viņa intereses. 
Tāpat liela nozīme ir kvalificētām māsām, kurām 
ir pieredze uroloģijā un kuras augstā līmenī spēj 
nodrošināt pacienta aprūpi, kā arī var atbildēt uz 
dažādiem pacientam neskaidriem jautājumiem. 
– Kā zināms, Kurzemes Uroloģijas centrs tika 
izveidots uz Liepājas Reģionālās slimnīcas 
bijušās Uroloģijas nodaļas bāzes, un viens no 
centra izveidošanas iemesliem bija tāds, ka 
pēdējo gadu laikā no visiem nodaļas pacien-
tiem liepājnieki veidoja ap 60%. Pārējie bija 
no tuvējiem novadiem un arī citām pilsētām. 
– Jā, tā tas ir. Visvairāk pacientu ir no Lejaskurze-
mes un Ziemeļkurzemes. Piemēram, nav tādas 
dienas, kad nepiezvanītu kāds kolēģis no Kuldīgas 
vai Ventspils par pacientiem ar iesprūdušiem nie-
rakmeņiem, ar nieru kolikām utt. Daudz ir smagu 
onkoloģisku pacientu ar ielaistām slimībām. Liela 
daļa no viņiem nonāk tieši Kurzemes Uroloģijas 
centrā, jo vietējā medicīnas iestādē viņam var 
noņemt sāpes, bet nevar palīdzēt līdz galam. 
Domāju, ka, pilnveidojot Uroloģijas centra darbu 
un papildinot to ar jauniem speciālistiem, Kur-
zemē pietiek ar vienu šādu specializētu centru. 
Nav obligāti jācenšas, lai katrā slimnīcā būtu kaut 
viens urologs, jo viens speciālists nevar veikt 
nopietnu darbu uroloģijā. Viņš var sniegt palī-
dzību, bet tā nebūs pilnvērtīga un neveicinās paša 
ārsta tālāko izaugsmi. 
– Kādi speciālisti strādā Kurzemes Uroloģijas 
centrā un kādus pakalpojumus pacienti šeit 
var saņemt?
– Centrā strādā urologi, ķirurgi, onkologs ķīmijte-
rapeits un nefrologs, kuri nodrošina pacientiem 

ambulatorās konsultācijas, izmeklēšanu diagno-
zes precizēšanai, kā arī veic uroloģiskas operā-
cijas nierakmeņu slimības, prostatas saslimšanu 
un uroonkoloģisku slimību gadījumos. Mēs diag-
nosticējam un ārstējam nieru, urīnceļu, urīnpūšļa, 
prostatas vēzi. Slimnīcā iespējams pilnvērtīgi 
veikt gan diagnostiku, gan ārstēšanu, ieskaitot 
staru un ķīmijterapiju, bet mēs Uroloģijas cen-
trā vairāk piedāvājam hormonterapiju pacien-
tiem ar prostatas vēzi un dažus ķīmijterapijas 
etapus. Gadā centrā ārstējas vairāk nekā 1000 
pacientu, no kuriem uroloģijas profils ir ap 800 
pacientu. Apmēram 70% no viņiem tiek izdarītas 
operācijas. Kopumā gada laikā centrā tiek veik-
tas vairāk nekā 500 operācijas, no kurām 70% ir 
mazinvazīvas jeb saudzējošas. Tas ļauj pacientu 
izrakstīt 2.–3. dienā pēc operācijas. Kurzemes 
Uroloģijas centrā ir iespējams ārstēties arī die-
nas stacionārā.
– Ja ir kāda uroloģiska problēma, tad ikviens 
cilvēks vēlas pēc iespējas ātrāk no tās atbrī-
voties. Galvenokārt ar kādām sūdzībām pie 
ārsta vēršas pacienti? 
– Uroloģijas centra pacientus varētu iedalīt trijās 
grupās. Vieni nāk ar sūdzībām par to, ka viņiem ir 
diskomforts, nepatīkamas izjūtas, un ne vienmēr 
tas ir saistīts ar kādu uroloģisku kaiti. Otra grupa 
ir tādi, kurus atsūtījis ģimenes ārsts vai speciā-
lists, jo viņiem ir paaugstināts prostatas specifiskā 
antigēna (PSA) līmenis un nepieciešami papildu 
izmeklējumi. Šīs divas minētās grupas ir tipiski 
ambulatorie pacienti. Savukārt pārējie nodaļā 
nonāk akūtā kārtā – cilvēkiem ir bijušas kādas 
asiņošanas vai sāpju lēkmes.
– Vai ir kādas saslimšanas, operācijas, kuru 
skaits šogad ir pieaudzis?
– Pieaugot savlaicīgi diagnosticētu prostatas 
vēžu skaitam, šogad ir pieaudzis radikālu pros-
tatektomiju skaits. Tas nozīmē, ka šo vēzi mums 
ir izdevies diagnosticēt jaunākiem pacientiem, 
kuriem var izdarīt šādas operācijas. Pacientiem 
pēc 80 gadiem pie šīs saslimšanas vairs nepiedāvā 

radikālas operācijas. Tik lielā vecumā parasti 
izvēlas citas ārstēšanas metodes. Lielāks ir arī 
urīnpūšļa vēža gadījumu skaits, taču radikālo 
cistektomiju skaits diemžēl nav pieaudzis. Tam 
ir daudz gan subjektīvu, gan objektīvu priekš-
nosacījumu. Viens no tiem – vēzim ir jābūt laikus 
diagnosticētam un attiecīgā stadijā, lai pacientam 
piedāvātu tik liela apjoma operāciju. 
– Vīriešiem viena no visbiežāk sastopama-
jām slimībām Latvijā ir prostatas vēzis. Kā var 
izvairīties no saslimšanas ar prostatas vēzi?
– Lai prostatas vēzi laikus atklātu, vīriešiem no 
50 gadu vecuma reizi gadā regulāri jāapmeklē 
urologs. Dakteris nosūta pārbaudīt prosta-
tas specifiskā antigēna (PSA) līmeni. Prostatas 
vēzis sākotnējās stadijās pacientam var neizraisīt 
nekādas sūdzības. To var arī ģenētiski pārmantot, 
tāpēc, ja kādam no asinsradiniekiem ir diagnos-
ticēts vēzis, ir lielāka varbūtība, ka vīrieti var pie-
meklēt šī slimība. Bet īpašas profilakses jau nav. 
Tā ir vispārēja – pareizs dzīvesveids, veselīgs 
uzturs, atteikšanās no kaitīgiem ieradumiem. 
Runājot par veselīgu uzturu, uzskati pasaulē 
bieži mainās, un nereti tiek apstrīdēts tas, ko 
iepriekš pieņēmām. Mēs arī nevaram zināt, cik 
dabīga ir pārtika, kādas vielas tiek izmantotas 
gan to audzējot, gan pārstrādājot, un kas no 
tā visa nonāk mūsu organismā. Apkārtējā vide 
ir mainījusies, un līdz ar to arī slimības ir daudz 
agresīvākas. Šogad esmu redzējusi ļoti ātri 
progresējošu vēzi daudziem jauniem cilvēkiem, 
kas cilvēka dzīvi iznīcina dažu mēnešu laikā. Parā-
doties arvien jaunām ārstniecības metodēm un 
ārstniecības līdzekļiem, arī vēzis pielāgojas un 
kļūst mazjutīgs vai pat nejutīgs pret šo terapiju. 
Piemēram, mēs ārstējam prostatas vēzi ar hor-
monu terapiju, un ir ļoti labs rezultāts. Bet pie-
nāk brīdis, kad vēža šūnas un šo hormonu vairs 
nereaģē. Tad ir jāpāriet uz citiem terapijas vei-
diem, piemēram, ķīmijterapiju vai simptomātisko 
terapiju, lai cilvēks neciestu sāpes.
– Tāpat kā citas ķirurģiskās operācijas, arī uro-
loģiskās ir balstītas uz modernu tehnoloģiju 
izmantošanu. Vai ir padomā ieviest ko jaunu?
– Pie patlaban esošās darba slodzes es šaubos, 
vai mēs tuvākajā laikā varēsim ieviest kaut ko 
jaunu. Taču šogad operāciju zālē vecā aparatūra 
nomainīta pret jaunākas paaudzes aparatūru. 
Mēs veicam arī laparoskopiskās operācijas, bet 
mums būtu tās jāpilnveido un jāpadara par ikdie-
nišķu lietu. 
– Ar kādām iecerēm skatāties nākotnē?
– Jāstrādā. Šis gads ir bijis pārbaudījuma gads 
darba apjoma ziņā. Ļoti ceru, ka rudenī mums 
izdosies nokomplektēt vidējo personālu, un tad 
jau tās lietas aizies raitāk. Ir klusa iecere nākošajā 
gadā ieviest jaunu nierakmeņu ārstēšanas metodi 
– perkutānās nefrolitotomijas operācijas. Turpinā-
sim arī ambulatorās pieņemšanas citās Kurzemes 
pilsētās. Piemēram, dakteris Igors Carevs dodas 
uz Ventspili. Es joprojām braucu uz Saldu, lai cil-
vēki, kuriem esmu vajadzīga, var atnākt pie manis 
uz konsultāciju. Savukārt, ja kādam no viņiem ir 
vajadzīga padziļināta izmeklēšana vai operācija, 
tad uzaicinām viņu ierasties Kurzemes Uroloģi-
jas centrā. 

Pieejams plašs diagnostikas un ārstēšanas metožu klāsts

Dzintra Litavniece: «Mēs diagnosticējam un ārstējam nieru, urīnceļu, urīnpūšļa, 
prostatas vēzi. Slimnīcā iespējams pilnvērtīgi veikt gan diagnostiku, gan ārstēšanu, 
ieskaitot staru un ķīmijterapiju.»
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Perkutānā nefrolitotomija – nierakmeņu ārstēšanas metode, 
kuras laikā caur ādu, sānā, tiek izveidots neliels pieejas kanāls nie-
rei. Caur šo kanālu nierē tiek ievadīts optiskais instruments, ar kura 
palīdzību iespējams apskatīt nieres urīna izvadsistēmu un vizualizēt 
tajā esošus nierakmeņus. Izmantojot optisko instrumentu kopā ar 
nierakmeņu skaldīšanas aparatūru, akmeņus iespējams pilnībā 
saskaldīt un evakuēt no nieres.

Avots: Urologs.lv

Skaidrojošā vārdnīca
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EVITA HOFMANE

«2. tipa cukura diabētu (CD) izārstēt nevar, 
bet slimību var labi kontrolēt. Ārstēša-
nas iespējas ir plašas, praksē tiek ievies-
tas arvien jaunas medikamentu grupas, 
un tos var lietot dažādās kombinācijās,» 
stāsta endokrinoloģe Valda Stalte.

Ar ārsti runājam par 2. tipa cukura diabētu, 
pacientiem un to, kā veiksmīgi sadzīvot ar šo 
hronisko slimību.

– Kādā vecumā cilvēkiem būtu jāsāk vai-
rāk interesēties par glikozes līmeni asinīs 
un kādēļ?
– Pēdējo gadu laikā īpaši palielinās 2. tipa CD 
pacientu skaits. Ar 2. tipa diabētu varētu nesa-
slimt un nebūtu jālieto medikamenti, ja tiktu labāk 
izprasti un koriģēti diabētu izraisošie riska faktori. 
Lai mazinātu šo risku, nepieciešams vienreiz gadā 
ikvienam cilvēkam noteikt cukura līmeni asinīs. 
Process nav sarežģīts, un to var izdarīt jebkurā 
ārsta apmeklējuma reizē. Ģimenes ārsta praksē 
cukura diabēta agrīna riska atklāšanai ir neatsve-
rama nozīme. Svarīgākie riska faktori 2. tipa dia-
bēta apzināšanai ir:
dzīvesveids un ēšanas ieradumi,

 zvecums (pēc 45gadu vecuma risks palielinās),
 zcukura diabēts pirmās pakāpes radiniekiem, 
kad glikēmiju vajadzētu kontrolēt biežāk un 
kontroli uzsākt agrāk,
 zbērna dzimšanas svars virs 4,5 kg un zem 2,5 kg,
 z liekais svars,
 zfiziskās aktivitātes ikdienā, mazkustīgs dzīves-
veids, sēdošs darbs,
 zsievietēm, kurām ir bijis gestācijas diabēts, t.i., 
diabēts, kas sācies grūtniecības laikā,
 zsmēķēšana,
 zpaaugstināts asinsspiediens.

– Kādas var būt sekas, ja cilvēkam ilgstoši ir 
paaugstināts glikozes līmenis asinīs?
– Svarīgi ir atpazīt prediabēta stadiju, kad cukura 
līmenis asinīs tukšā dūšā ir 6 mmol/l un divas 
stundas pēc ēdienreizes 7,8–11,1 mmol/l. Šajā 
stadijā glikozes vielmaiņu var regulēt ar izmai-
ņām individuālajā dzīves stilā, palielinot fizisko 
aktivitāti. Tas ir īpaši svarīgi cilvēkiem, kuri strādā 
birojos un dienu pavada pārsvarā sēžot. Būtu 
daudz darīts, ja cilvēki regulāri dotos garākās 
pastaigās – 30–60 minūtes – un 15 minūtes tiktu 
veltītas vingrinājumiem. Svarīgi, lai fiziskās akti-
vitātes būtu katru dienu. Jāievieš izmaiņas ēša-
nas ieradumos. Uzturam jābūt sabalansētam. 
Katru dienu vajadzētu apēst 500 g dārzeņu un 
200 g augļu. Jāizvairās no treknas gaļas, kūkām, 
smalkmaizītēm, šokolādes un citiem saldumiem, 
jāizdzer 1,5 l ūdens dienā. Īpaši svarīgi šos iera-
dumus veidot bērniem un pusaudžiem, jo strauji 
pieaug 2. tipa cukura diabēta izplatība bērnu 
un jauniešu vidū, kas vēl pirms 10 gadiem bija 
retums. Prediabēta stadijā izmaiņas organismā 
ir atgriezeniskas un ar dzīvesveida korekciju var 
novērst 2. tipa CD attīstību. Statistikas un zināt-
nisko pētījumu dati liecina, ka katrs trešais no 
diabēta pacientiem nezina, ka viņam ir paaug-
stināts cukura līmenis asinīs, tādēļ diabēts netiek 
laikus ārstēts un diagnoze tiek noteikta tikai tad, 

kad jau attīstījušās vēlīnās diabēta komplikāci-
jas, kas ietekmē dzīves kvalitāti: infarkts, insults, 
redzes traucējumi, nieru mazspēja, polineiropā-
tija. Tomēr visi šie pasākumi, kas izklausās viegli 
īstenojami, praktiskajā dzīvē bieži vien nedar-
bojas. Cilvēkiem pietrūkst motivācijas fiziskajai 
aktivitātei un vieglāk ir apēst našķus nekā taisīt 
salātus. Mums visiem būtu nepieciešama indivi-
duāla programma sava laika, uztura un fiziskās 
aktivitātes organizēšanai. Šeit var palīdzēt arī 
plašsaziņas līdzekļi un citi informatīvi izdevumi.
– Kāds, pēc jūsu novērojumiem, ir tipiska 
2. tipa cukura diabēta pacienta portrets?
– Man tas asociējas ar lieko svaru, mazkustīgu 
dzīvesveidu un zemu motivāciju kaut ko mai-
nīt savā dzīves stilā. Bieži šiem pacientiem ir 
paaugstināts asinsspiediens, un cilvēks lieto 
daudz medikamentu blakusslimību un dia-
bēta ārstēšanai.
– Kā diagnoze «2. tipa cukura diabēts» maina 
cilvēka dzīvi?
– Svarīgākais – cilvēkam jāmaina dzīvesveids, lai 
uzlabotu savu veselību. Kontrolēt cukura līmeni 
un samazināt svaru iespējams, izmainot ikdienas 
uzturu, kalkulējot ogļhidrātus, sekojot olbaltumu 
un tauku daudzumam porcijā. Vēlamas būtu arī 
uztura speciālista rekomendācijas veselīga un 
atbilstoša uztura plāna izveidošanai. Regulāra 
fiziskā aktivitāte uzlabo insulīna jutību, sama-
zina cukura līmeni asinīs, svaru un asinsspie-
dienu, aizsargā no sirds slimībām. Katru dienu 
nepieciešamas vismaz 30 minūtes vidējas inten-
sitātes aktivitāšu. Tas nenozīmē, ka noteikti jāiet 
uz sporta zāli, bet ir jāiegādājas sporta apavi, 
atbilstošs tērps un jādodas pastaigās vai nūjot. 
Jāmēģina lauzt savus vecos paradumus. Pasau-
les Veselības organizācija rekomendē dienā noiet 
10 000 soļu, kas ir apmēram septiņi kilometri. To 
var veikt 1–1,5 stundu laikā, un tas ir pietiekami, 
lai ievērojami samazinātu 2. tipa CD un sirds asins-
vadu slimību risku.
– Vai atšķiras 2. tipa cukura diabēta terapijas 
izvēle vīriešiem un sievietēm?
– Terapijas izvēlē būtisku atšķirību nav. Atšķiras 
vīriešu un sieviešu fizioloģija, arī aptaukošanās 
veids. Abu dzimumu problēmas diabēta jomā ir 
līdzīgas. Vīriešiem labāk izdodas sasniegt diabēta 
mērķus, viņiem ir mazāk izteikta trauksme un 

depresija, lielāka enerģija un labsajūtas līmenis. 
Savukārt sievietēm nepieciešams attīstīt pozitī-
vāku attieksmi pret slimību. 2. tipa CD gadījumā 
vīrieši vairāk rūpējas par sevi, bet sieviete vis-
pirms domās par pārējo ģimeni un tikai tad par 
sevi. Vīrietis savās izvēlēs ir brīvāks. Anglijā veikts 
pētījums liecina, ka vīriešiem saslimstība ar CD ir 
mazliet augstāka nekā sievietēm, bet sievietes, ja 
viņām ir 2. tipa CD un aptaukošanās, biežāk nekā 
vīrieši slimo ar sirds asinsvadu slimībām. 2. tipa 
cukura diabēta terapijas jomā abiem dzimumiem 
nav lielu atšķirību.
Medikamentozās ārstēšanas iespējas ir daudz-
veidīgas. Jaunāko grupu medikamenti niansēti 
ļauj ārstēt ne tikai diabētu, bet arī blakusslimības 
un komplikācijas. Medikamenti ir valsts kompen-
sēto zāļu sarakstā. Mēs esam par labu sadar-
bību ar ģimenes ārstiem, lai kopā sekmīgi varētu 
ārstēt pacientus. Ja CD tiks adekvāti ārstēts, būs 
mazāk vēlīno slimības komplikāciju. Savukārt 
augsts cukura līmenis rada lielu komplikāciju 
risku, kas ievērojami samazina dzīves ilgumu 
un kvalitāti.
– Kā jūs vērtējat endokrinologu sadarbību ar 
ģimenes ārstiem?
– Ģimenes ārsti pārsvarā seko endokrinologu 
rekomendācijām. Problēma gan ir tāda, ka 
jaunie medikamenti ir ļoti dārgi un rada ievē-
rojamu budžeta patēriņu. Tas ir viens no iemes-
liem, kas rada skeptisku attieksmi. Taču pēc 
endokrinologa rekomendācijas ģimenes ārsti 
izraksta medikamentus.
Problēma ir arī nepietiekamā endokrinologu 
pieejamība. Sarežģītie nekompensēta 2. tipa 
cukura diabēta pacienti dažkārt laikus pie endo-
krinologa nenonāk. Šiem pacientiem bieži vien 
ir vesela blakusslimību buķete un to kontrolei 
jādzer daudz medikamentu – nereti 15–20 tab-
letes dienā. Ārsta uzdevums ir domāt, kā tablešu 
skaitu varētu samazināt, saglabājot pilnvērtīgu 
ārstēšanu. Ir pierādīts, ka pacienti ir līdzestīgāki, ja 
viņiem jālieto mazāk zāļu. Ģimenes ārstus pastā-
vīgi nepieciešams izglītot jaunāko CD ārstēšanas 
iespēju jomā. Ģimenes ārsta sadarbība ar endo-
krinologu ir ļoti svarīga, lai pacients saņemtu sav-
laicīgu un adekvātu terapiju.
– Ir medikamenti 2. tipa cukura diabēta ārstē-
šanai, kas veicina svara pieaugumu.

– Tiešām ir medikamenti, kurus lietojot diabēta 
ārstēšanā, jārēķinās ar svara pieaugumu. Tas ir 
insulīns un sulfonilurea grupas medikamenti. Dia-
bēta ārstēšanas izpēte notiek nepārtraukti, tiek 
veikts ļoti daudz pētījumu, lai radītu jaunus medi-
kamentus, kas būtu efektīvi un neradītu svara 
pieaugumu. Pašlaik pieejamos diabēta kontroles 
medikamentus var kombinēt un panākt, lai svars 
nepieaugtu vai vismaz nepalielinātos ļoti strauji. 
Piemēram, insulīnu var kombinēt ar GLP1 analo-
giem (hormons, kas tiek izstrādāts tievajās zar-
nās, palēnina kuņģa iztukšošanos un samazina 
apetīti un svaru) un/vai SGLT2 inhibitoriem (gli-
koze un arī kalorijas tiek izvadītas ar urīnu, krītas 
cukura līmenis asinīs, samazinās svars un nedaudz 
arī asinsspiediens).
– Ko ārsts sagaida no pacienta, ārstējot 2. tipa 
cukura diabētu?
– Es vēlētos, lai mēs būtu līdzvērtīgi partneri 
sarunā par slimību, lai varam pārspriest mērķus 
un tos soli pa solim kopīgi sasniegt. Bieži vien ne 
tikai pacients kaut ko gūst no ārsta, bet arī ārsts 
pilnveidojas no pacienta sniegtās informācijas. 
Gribētos, lai pacienti vairāk izprastu savu slimību, 
dialogā ar ārstu gūtu pozitīvu spēku. Veselīgs dzī-
vesveids ir mērķis, uz ko mums vajadzētu tiekties.
Mediķiem ir jāmēģina iejusties pacienta ādā, nevis 
ar pārākumu jāsniedz vērtīgi padomi. Šveicē un 
Dānijā ir diabēta apmācības centri, kur ārsti un 
medmāsas tiek apmācīti strādāt ar pacientiem 
ārstēšanas procesā, iejusties pacienta lomā. Ārsts 
uz vairākām dienām kļūst par pacientu, kuram ir 
jādara viss tas pats, kas cilvēkam ar cukura dia-
bētu. Tas ļoti palīdz saprast, kā jūtas pacients.
– Kādas ir svarīgākās lietas, kas ikdienā jāpa-
tur prātā pacientam?
– Jāievieš izmaiņas uztura plānā un dzīvesveidā. 
Svarīgi ir saprast to, ka mazāk jāēd un vairāk jākus-
tas. Vēlams kājām noiet kaut vai piecus kilomet-
rus dienā. Ejot ātrā solī, tiek trenēta sirds. To, 
protams, ir viegli ieteikt, taču grūti īstenot, un 
katram pašam jāatrod sevī motivācija. Pētījumi 
liecina, ka svara zaudēšana sniedz būtisku efektu 
CD ārstēšanā. Lai gan desmit zaudētie kilogrami 
pēc dažiem mēnešiem var atgriezties ar uzviju, ja 
cilvēks neturpina mazāk ēst un kustēties. Tas nav 
kurss, kas ilgst īsu brīdi, bet process, kas notiek 
visa mūža garumā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti.

JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

Mērķis – diabēta kontrole
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«2. tipa cukura diabēts ir milzīga 21. gad-
simta problēma. Lielā mērā tā ir mazkus-
tīguma slimība, kas pēdējo desmitgažu 
laikā strauji attīstījusies tieši cilvēku kūtrā 
dzīvesveida dēļ. Pacientu skaits aug, jo 
dzīve kļūst ērtāka, cilvēki mazāk kustas 
un nedomā līdzi, ko ēd,» stāsta Paula 
Stradiņa Klīniskās universitātes slimnī-
cas endokrinoloģe Lauma Jaunozola. 

Ar viņu runājam par šo nopietno slimību un tās 
jaunākajām ārstēšanas iespējām.

– Parasti tiek atgādināts, ka vīriešiem jādomā 
par savas prostatas veselību, vai ir svarīgi 
zināt arī glikozes līmeni asinīs un kādēļ?
– Jā, vīriešiem ir jāinteresējas par glikozes līmeni 
asinīs. Noteikti par to jādomā pēc 40 gadu vecuma 
sasniegšanas. Ja cukura diabēta (CD) gadījumi 
bijuši ģimenē (vecākiem, vecvecākiem) vai arī ir 
kādas blakus saslimšanas, kardiovaskulāras slimī-
bas, tad pat agrāk jāpievērš uzmanība glikozes 
līmenim. Pēc 40 gadu vecuma cukura līmeni asi-
nīs vajadzētu pārbaudīt reizi gadā. Riska grupā ir 
vīrieši, kuriem 2. tipa CD ir ģimenē, ir liekais svars, 
sirds asinsvadu slimības un ir izmainīts holeste-
rīna līmenis asinīs (paaugstināts zema blīvuma 
holesterīna līmenis). 
– Kādas var būt sekas, ja vīrietim ir paaugsti-
nāts glikozes līmenis asinīs?
– 1. tipa CD ir autoimūna slimība, kas sākas agrīnā 
vecumā, bet var sākties arī vēlāk. To dēvē par pan-
kreatogēnu diabētu. Slimības attīstība saistīta ar 
aizkuņģa dziedzera saslimšanu, kas izraisa insu-
līnu ražojošo beta šūnu bojāeju. To var izraisīt arī 
pārmērīga alkohola lietošana, un vīriešiem šis 
cēlonis sastopams diezgan bieži; rodas aizkuņģa 
dziedzera iekaisums, kam seko beta šūnu bojāeja 
un cukura diabēts. 1. tipa CD attīstību var ietek-
mēt arī citi iemesli.
2. tipa CD ir multifaktoriāla, hroniska slimība, kas 
saistīta ar insulīna rezistenci vai arī ar insulīna izda-
les traucējumiem. Slimība ir cieši saistīta ar lieko 
svaru, paaugstinātu asinsspiedienu, paaugsti-
nātu zema blīvuma jeb sliktā holesterīna līmeni. 
Attīstoties CD, pieaug risks saslimt ar sirds asins-
vadu slimībām. Diabētu neārstējot vai arī ārstējot 
neadekvāti, ar laiku attīstās makro un mikro-
vaskulāras izmaiņas asinsvados, kas noved pie 
ļoti nopietnām komplikācijām. Rodas redzes 
problēmas (diabētiskā retinopātija), kas sma-
gos gadījumos var novest pie akluma, perifē-
rās nervu sistēmas bojājumi, kad tiek traucēta 
impulsu pārvade un rodas izmaiņas audos, 
rokās, kājās, nieru, sirds bojājumi un arī auto-
imūnā neiropātija. 
Attīstoties autoimūnajai neiropātijai, rodas bojā-
jumi nervos, kas atbild par erektīlo funkciju. Ir 
zinātniski pierādīts, ka vīriešiem ar 2. tipa CD ir 
zemāks testosterona līmenis, kas ietekmē sek-
suālo funkciju un kaulu funkciju, var veidoties 
osteoporoze, notiek kaulu minerālu blīvuma 
izmaiņas, kauli kļūst trauslāki. Vēl viena būtiska 
lieta saistībā ar lieko svaru ir tāda, ka vīriešiem 
ar lieko svaru ir vairāk tauku šūnu, tās krājas 
arī krūšu rajonā, uz vēdera, un šīs šūnas ražo 
enzīmu, kas testosteronu pārvērš estrogēnos – 
sieviešu hormonos.
Alus dzērājiem jāatceras, ka alū ir fitoestrogēni, 
kas, lielā daudzumā uzņemti, palielina vīriešu 
estrogēnu daudzumu un samazina testosterona 
līmeni. Vīrieši, kuriem ir liekais svars, sūdzas par 
to, ka kļūst sievišķīgāki. Lūk, tāpēc ir jāseko līdzi 
cukura līmenim asinīs. 

– Kā diagnoze «2. tipa cukura diabēts» maina 
cilvēka dzīvi? Kā sadzīvot ar šo hronisko 
slimību? 
– Cilvēka dzīvē notiek būtiskas izmaiņas. Sta-
tistiska vēsta, ka proporcija starp vīriešiem un 
sievietēm, kuriem attīstās diabēts, ir diezgan 
līdzīga. Nevajag gaidīt brīdi, kad attīstīsies dia-
bēts un tad mainīt savu dzīvi; ņemot vērā minē-
tos riska faktorus, vīriešiem par dzīvesveidu ir 
jādomā laikus.
Pirmais, kas ir jādara, – jāmaina ēšanas ieradumi 
un jāpievēršas fiziskajām aktivitātēm. Tās nevar 
būt kampaņveida diētas, ir pastāvīgi jāseko līdzi 
uzņemto ogļhidrātu un tauku daudzumam, 
jācenšas ēst veselīgi. Tiesa, jāņem vērā, ka vese-
līga ēšana negarantē svara samazināšanos. Viena 
lieta ir veselīga ēšana, otra – svara samazināšana, 
un šīs lietas nevajadzētu jaukt. Arī ēdot veselīgi, 
svara pieaugums var turpināties. Lai samazinātu 
svaru, jāseko līdzi ogļhidrātu un kaloriju daudzu-
mam, nepieciešamas fiziskās aktivitātes. 
Jāatmet smēķēšana, kas arī ir riska faktors diabēta 
attīstībai. Ir zinātniski pierādīts, ka smēķējošiem 
vīriešiem ir lielāks risks saslimt ar diabētu. Jāiero-
bežo alkohola patēriņš, jo vīriešiem, kuri alkoholu 
lieto vairāk par noteiktajām diennakts devām, ir 
lielāks risks saslimt ar diabētu. Vairāk jāēd zivju 
produkti, kas satur augsta blīvuma lipoproteīnus. 
Otra svarīgā lieta pēc dzīvesveida maiņas ir medi-
kamentu lietošana. Ir daudz medikamentu cukura 
līmeņa mazināšanai, taču ir jāsaprot, ka mēs neva-
ram tikai regulēt cukura līmeni. Parasti 2. tipa CD 
norit kopā ar arteriālo hipertensiju, kam arī vaja-
dzīga terapija. Ir ļoti svarīgi uzturā ierobežot sāls 
daudzumu, nepieciešama zema blīvuma holes-
terīna samazināšana, lai izvairītos no trombo-
zes un akūtu kardiovaskulāru notikumu riskiem. 
Visas šīs lietas ir svarīgas, lai uzlabotu veselību 
un pašsajūtu. 
– Kādas fiziskās aktivitātes ir piemērotas 
2. tipa cukura diabēta pacientam? Ar ko sākt?

– Vajag sākt mierīgi. Ar sievietēm ir nedaudz vieg-
lāk, jo viņas ir vairāk gatavas iet un darboties vin-
grošanas grupās, ūdens aerobikā. Tas, kādām 
fiziskajām aktivitātēm pievērsties, ir atkarīgs arī 
no cilvēka liekā svara daudzuma. Ja cilvēks nekad 
nav sportojis, es neieteiktu skriet, bet, piemēram, 
nūjot. Šī nodarbe kļūst arvien populārāka. Viss ir 
atkarīgs no tā, kas kuram pacientam ir pieņemams 
un patīkams. Galvenais ir atrast domubiedrus un 
sākt lēnām, pakāpeniski.
Es lasīju kādu ASV veiktu pētījumu par CD un vīrie-
šiem: viņiem ļoti svarīgs ir ģimenes psiholoģiskais 
atbalsts. Dati vēstīja, ka vīriešiem, kuri dzīvo vieni, 
ir grūtāk tikt galā ar savu diabētu nekā tiem, 
kuriem ir ģimene. Sievietēm šī tendence nav 
tik izteikta.
CD ir hroniska slimība, tomēr cilvēki bieži jautā: 
kad es kļūšu vesels? CD izārstēt nevar, bet to var 
ļoti labi kontrolēt. Cilvēks var būt noteicējs par 
CD gaitu. Protams, ir atsevišķi ļoti smagi slimības 
gadījumi, bet pārsvarā ļoti daudz ko var panākt 
ar dzīvesveida maiņu. Ir jāsaprot, ka visu, ko cil-
vēks dara, viņš dara sevis labā. Veselīgus ēšanas 
paradumus var un vajag ieviest arī tiem, kuriem 
nav CD. Visa ģimene var ēst veselīgi un pievērsties 
fiziskajām aktivitātēm. Tas ir ieteicams ikvienam. 
Ja slimība jau sākusies un tās gaita ir smaga, tad 
diētas ierobežojumi ir striktāki. 
– Vai, lietojot jaunākās paaudzes medikamen-
tus, pacientam ir kādi papildu ieguvumi? 
– CD ārstēšanā pēdējos gados ir noticis liels 
progress. Agrāk medikamenti vairāk bija pare-
dzēti tikai cukura līmeņa mazināšanai, un tas 
radīja hipoglikēmijas riskus, kad pacientam 
strauji kritās cukura līmenis asinīs, bija svara 
pieauguma problēmas. Bija pacienti, kuriem 
vajadzēja svaru samazināt, bet medikamenti, 
ko viņi lietoja cukura līmeņa samazināša-
nai, mēdza izraisīt svara pieaugumu. Šobrīd ir 
pieejami jaunas grupas medikamenti, kas ne 
tikai samazina cukura līmeni asinīs, bet ir droši 

attiecībā uz hipoglikēmijas risku, mazina svaru 
un regulē asinsspiedienu, tādējādi uzlabojot 
pacienta veselības stāvokli un pašsajūtu. 
Pirmais šāda tipa medikaments bija glikagonam 
līdzīgais peptīds-1, kas darbojas līdzīgi kā cilvēka 
tievajās zarnās izdalītais glikagonam līdzīgais 
peptīds. Ir atklāts, ka tam ir daudzfunkcionālas 
īpašības, tas palīdz beta šūnai izdalīt insulīnu, 
sargā no bojāejas, mazina glikozes veidošanos 
asinīs, palēnina kuņģa iztukšošanos, un cilvē-
kam samazinās vēlme ēst. Medikaments iedar-
bojas uz centrālo nervu sistēmu, regulē sāta 
sajūtu, raida impulsus, ka cilvēks ir paēdis. Liela 
daļa CD pacientu daudz ēd, jo viņiem ir nepār-
traukta bada sajūta, tādējādi tiek uzņemtas liekas 
kalorijas un palielinās liekais svars. Šis medika-
ments tiek veiksmīgi izmantots CD ārstēšanā 
un ir sevi labi parādījis. Tas gan nav piemērots 
visiem pacientiem. Ir slimnieki, kuriem šis medi-
kaments neiedarbojas tā, kā mēs to sagaidām, 
bet daudziem citiem tas ļoti efektīvi palīdz. Otra 
un jaunākā medikamentu grupa ir nātrija-gliko-
zes transporta olbaltumvielas inhibitori (SGLT-2 
inhibitori). Šiem medikamentiem ir pavisam atšķi-
rīgs darbības mehānisms. Tie nekādā veidā neie-
darbojas uz beta šūnām, kas atbild par insulīna 
izdali. Šis medikaments darbojas nieru kanāli-
ņos, neļauj glikozei uzsūkties atpakaļ un lieko 
glikozi izvada ar urīnu. Medikaments regulē 
glikozes līmeni, ir samērā drošs arī attiecībā uz 
hipoglikēmijas risku. Pozitīva īpašība ir tā, ka tiek 
izvadīts arī liekais šķidrums, mazinās asinsspie-
diens un varam panākt svara korekciju. Mums 
ir arvien vairāk pozitīvas pieredzes šo medika-
mentu lietošanā.
– Vai atšķiras 2. tipa cukura diabēta terapijas 
izvēle vīriešiem un sievietēm?
– Būtībā neatšķiras, bet mēs katram pacientam 
cenšamies piemeklēt viņam piemērotāko tera-
pijas veidu. Ja agrāk ārsti vairāk balstījās uz CD 
ārstēšanas vadlīnijām, tad tagad tās dēvē par 
rekomendācijām, kur ir aprakstītas medikamentu 
grupas, bet nav stingri noteikts, kāds medika-
ments pacientam jāizraksta. Mēs cenšamies per-
sonalizēti nozīmēt medikamentus, ņemot vērā 
pacienta veselības stāvokli, analīžu rezultātus, 
cukura līmeni asinīs un dzīves ieradumus. Iero-
bežojošais faktors ir valsts noteiktie zāļu kom-
pensācijas nosacījumi, kas mūs zināmā mērā kavē 
nozīmēt konkrētajam pacientam ideālo terapiju, 
bet iespēju robežās un vadoties pēc kompensāci-
jas nosacījumiem, mēs cenšamies piemērot indi-
viduālu terapiju.
– Ko ārsts sagaida no pacienta, ārstējot 2. tipa 
cukura diabētu?
– Man ir ļoti svarīgi ar pacientu izrunāties, lai viņš 
izprot, kas ir 2. tipa CD, kādas ir sekas, ja to neārstē, 
un kāda ir ārstēšana. Es no pacienta sagaidu 
līdzestību un vienmēr saku, ka ļoti svarīgs ir viņa 
dzīvesveids, ko es nevaru ietekmēt. Es varu dot 
norādes, bet to, kā viņš to realizēs, ir atkarīgs no 
paša pacienta. Ārsts izraksta medikamentus, bet 
tālāk tā ir paša pacienta atbildība, cik līdzestīgs 
viņš būs. Es cenšos pacientus motivēt. Pieredze 
rāda, ka tad, kad pacients jūt pozitīvas veselības 
stāvokļa izmaiņas, viņš ir ieinteresēts turpināt 
ārstēšanos. 
Es gaidu labāku sadarbību, jo dažkārt pacients 
atnāk un gaida, ka ārsts noliks priekšā visu kā uz 
paplātes, lai viņš kļūtu vesels. Vēl viena pacientu 
grupa domā: dzīvošu tā, kā gribu, ārsts izrakstīs 
labākās zāles, un es jutīšos labi. Ir jāsaprot, ka tā 
nebūs. Ir jāsadarbojas, jāuzticas ārstam un jāsap-
rot, ka no paša pacienta ir ļoti daudz kas atkarīgs. 
CD ir hroniska slimība, kuru izārstēt nevar, bet var 
veiksmīgi kontrolēt.

CUKURA DIABĒTA SKOLA

Lauma Jaunozola: «Mēs katram pacientam cenšamies piemeklēt viņam piemērotāko 
terapijas veidu. Nozīmēt medikamentus, ņemot vērā pacienta veselības stāvokli, 
analīžu rezultātus, cukura līmeni asinīs un dzīves ieradumus.»

Diabēta kontrole ir pašu rokās
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PACIENTU IZGLĪTĪBAI

ILONA NORIETE

Izdzirdot ārstu sakām: «jums ir paaugsti-
nāts urīnskābes līmenis asinīs», daudziem 
pirmajā brīdī šķiet – nu un kas par to, tas 
taču nav nekas traks! Taču tā gluži nav. 
Tieši paaugstināta urīnskābe asinīs var 
radīt nieru funkciju traucējumus. 

Vairāk par urīnskābi un tās ietekmi uz nierēm 
stāsta Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Iekšķīgo 
slimību katedras asociētais profesors, Paula Stra-
diņa Klīniskās universitātes slimnīcas Nefroloģijas 
centra nefrologs Harijs Čerņevskis.

– Sarunas iesākumā, lūdzu, pastāstiet, kas ir 
urīnskābe un kāpēc tai ir tik liela nozīme cil-
vēka organismā? 
– Urīnskābe ir viens no vielmaiņas gala produk-
tiem, respektīvi, tā veidojas kā starpprodukts 
dažādu vielmaiņu procesos. Pēc molekulas 
masas tā ir neliela molekula, līdz ar to viegli tiek 
cauri dažādām barjerām. Ja urīnskābe organismā 
netiek līdz galam sašķelta, tā var radīt problēmas. 
Dzīvniekiem urīnskābe sašķeļas ar speciāla fer-
menta urikāzes palīdzību, bet cilvēkiem un arī 
vienai no suņu šķirnēm – dalmāciešiem – šī fer-
menta nav, līdz ar to urīnskābe nesašķeļas. 
Visiem cilvēkiem asinīs ir urīnskābe, tikai tā 
nedrīkst būt paaugstināta. Sievietēm norma ir 
5–6 mg/dl, savukārt vīriešiem 6–7 mg/dl. 
Kopumā urīnskābe nav slikta, jo zināmā mērā dar-
bojas kā antioksidants, savukārt, ja tās koncentrā-
cija pārsniedz normu, tā var izraisīt dažādas ļoti 
nopietnas veselības problēmas, piemēram, tādu 
smagu locītavu slimību kā podagra, nieru funkciju 
traucējumus, jo urīnskābe izdalās caur nierēm. 
Ja urīnskābes koncentrācija asinīs pārsniedz nor-
mālos rādītājus, tā ir hiperurikēmija.
– Minējāt, ka urīnskābe tiek izvadīta 
caur nierēm.
– Faktiski ir tā, ka 2/3 izdalās caur nierēm, bet 1/3 – 
caur zarnām.
– Kādā veidā urīnskābe ietekmē nieru funk-
ciju rādītāju? 
– Urīnskābe organismā var būt gan kristāliskā, 
gan šķīstošā veidā. Kristāliskā nogulsnējas locī-
tavās un izraisa podagrisko artrītu, kā arī tofusus 
zemādā. Savukārt šķīstošā forma bojā nieres, vei-
cinot arteriālās hipertensijas, sirds un asinsvadu 
slimību rašanos.
Viena no patoloģijām, kas saistīta ar nierēm, ir 
tā saucamā akūtā urātu nefropātija. Tās rašanos 
izraisa tieši palielināts urīnskābes daudzums. 
Šo procesu apzīmē ar terminu tumora līzes sin-
droms (TLS). Vārds «līze» nozīmē šķīdināšanu, bet 
«tumors» ir audzējs. Ja tumors lizējas, precīzāk 
sakot, aiziet bojā ķīmijterapijas vai staru terapi-
jas rezultātā, tad aiziet bojā arī audzēja šūnas. Un 
no audzēja šūnām atbrīvojas dezoksiribonukleīn-
skābe. Tieši dezoksiribonukleīnskābe satur purīn-
vielas un fosforu. Purīnvielas ar ksantinoksidāzes 
palīdzību saskaldās par hipoksantīnu un ksantīnu, 
un pēc tam veidojas urīnskābe. Normālos apstāk-
ļos dzīvniekiem ir urikāze, kas sašķeļ urīnskābi par 
alantoīnu, bet cilvēkiem tā nav. Urīnskābe pie ļoti 
zema urīna pH līmeņa (pie augsta skābuma) veido 
nierēs tā saucamo urātu nefropātiju. 
Otra būtiska lieta – ja reiz aiziet bojā audzēja 
šūnas, no tām atbrīvojas fosfors un palielinās 
fosfāta koncentrācija asinīs. Fosfors, sasaistot kal-
ciju, noved pie pazeminātas kalcija koncentrācijas 

asinīs, bet šūnās uzkrājas kalcija/fosfora preci-
pitāti. Tādējādi pie augstas kalcija un fosfāta 
koncentrācijas intracelulāri var veidoties nieru 
bojājumi. Tajā pašā laikā, šūnām ejot bojā, atbrī-
vojas ļoti daudz kālija, jo kālijs dzīvo tikai šūnās 
intracelulāri (tā ir 120 reižu vairāk intracelulāri 
nekā ekstracelulāri). 
– Kādi kritēriji var liecināt par TLS? 
– Tumors lizējas ķīmijterapijas vai staru terapi-
jas rezultātā, tātad iet bojā. Šī iemesla dēļ, pirm-
kārt, atbrīvojas vielas, kas atradušās tumora šūnās. 
Tātad atbrīvojas urīnskābe, parādās hiperurikē-
mija. Otrkārt, palielinās fosfora un kālija koncen-
trācija asinīs, bet pazeminās kalcija līmenis. Tā 
visa rezultātā iestājas akūta nieru mazspēja, jo 
minētās vielas, savstarpēji iedarbojoties, kavē 
nieru funkcionālās spējas.
– Ko darīt, lai izvairītos no TLS? 
– Pacientiem ar ļaundabīgu audzēju ķīmijterapi-
jas vai staru terapijas laikā jāsamazina urīnskābes 
koncentrācija asinīs, nozīmējot speciālus urātus 
pazeminošus preparātus. Protams, nevajag «kairi-
nāt» pašas nieres, un ir jāatceļ tādu preparātu lie-
tošana, kas ietekmē nieru šūnu funkciju. 
– Tieši kādu preparātu lietošanu vajadzētu 
pārtraukt? 
– Tie ir nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi, kas var-
būt lietoti bez īpašām indikācijām. Tāpat tās ir 
jodu saturošas rentgena kontrastvielas. Protams, 
lietojot nesteroīdos pretiekaisuma preparātus 
ķīmijterapijas vai staru terapijas laikā, jāskatās 
nieru funkcionālās spējas. Ja nav nekādu kontr-
indikāciju, tad pacientam pastiprināti jāuzņem 
šķidrums – vismaz trīs litri diennaktī (intravenozi 
vai perorāli). Protams, ar noteikumu, ka viņam 
nav nekādu šķidruma uzņemšanas ierobežojumu. 
Ja šķidrums tiek uzņemts vajadzīgā daudzumā, 
attiecīgi būs arī vairāk urīna. 
Vidēji smagos gadījumos pacientam tiek nozīmēti 
tādi preparāti kā allopurinols vai febuksostats, kas 
samazina urīnskābes producēšanu. 
– Mēs runājām par akūtu urīnskābes (urātu) 
nefropātiju, bet vai ir arī hroniska?
– Jā, hroniska urīnskābes nefropātija jeb tā sau-
camais hroniskais intersticiālais nefrīts, kad nieru 
kanāliņu sieniņā un apkārt esošajos saistaudos 
jeb tā saucamajos intersticiālajos audos nogul-
snējas sāļi. Tie veido nierēs tādus pašus kristālus, 
kādi veidojas zemādā. 
Nātrija urātu monohidrātu depozīti nogulsnē-
jas nierēs, un nieres nespēj tos izvadīt ārā. Kad 
tie nonākuši nieru saistaudos, tur sākas hro-
nisks iekaisums. Jebkurš hronisks iekaisums var 
noslēgties ar rētošanos, tātad iekaisums pāries 
fibrozē. Tas savukārt nozīmē, ka nieres funkcio-
nālie audi pārstās strādāt un parādīsies hroniska 
nieru mazspēja.
– Kāda ir hiperurikēmiskās nefropātijas klī-
niskā aina? 

– Vispirms tiek noskaidrots, vai tā ir podagra, vai 
tomēr tās ir citas hiperurikēmijas izpausmes. Ir 
trīs galvenās nieru tubulāro šūnu bojājuma pazī-
mes. Pirmā – urīna analīzē izmainās urīna īpat-
nējais svars. Otrā – iestājas poliūrija jeb urīna 
pārmērīga produkcija. Trešā – parādās protei-
nūrija jeb olbaltumvielu izdalīšanās ar urīnu. Tā 
visa ietekmē pakāpeniski progresē nieru funkciju 
samazināšanās, kas noved pie arteriālā asinsspie-
diena paaugstināšanās (arteriālās hipertensijas), 
jo nieres regulē asinsspiedienu. 
– Paaugstināts urīnskābes līmenis veicina arī 
nierakmeņu veidošanos.
– Tā ir, un nierakmeņi savukārt rada iekaisuma 
procesu, kā arī atteces traucējumus. Starp citu, 
nierakmeņi urīnpūslī atrasti 4800 gadus p.m.ē. 
vecā mūmijā. Nierakmeņu sastāvā atrasta 
tieši urīnskābe.
– Kas veicina un kas kavē nierakmeņu 
veidošanos? 
– Viens no galvenajiem veicinātājfaktoriem ir 
paaugstināta urīnskābes koncentrācija urīnā. Tā 
veidojas, ja uzturā par daudz tiek lietoti purīnu satu-
roši produkti (siers, sarkanā gaļa, tītara gaļa, spināti, 
ziedkāposti, sēnes, kafija) vai ir par daudz augsta 
urīnskābes koncentrācija asinīs. Tāpat var minēt 
dažus medikamentus, piemēram, salicilātus, probe-
necīdu – arī tie paaugstina urīnskābes koncentrāciju 
urīnā. Vēl veicinātājfaktori ir skāba urīna reakcija, 
pazemināts citrāta līmenis urīnā, kā arī uzturā par 
daudz lietots olbaltums. Tam pretī darbojas citrāts, 
magnijs, Tamma-Horsfalla proteīns, glikozamino-
glikāns, uropontīns, pirofosfāts u.c. Savukārt zems 
urīna pH veidojas tad, ja uzturā par daudz tiek lie-
tota gaļa, ja pacientam ir hroniska caureja vai insu-
līna rezistence (tas var būt pie palielināta ķermeņa 
masas indeksa, metabolā sindroma, 2. tipa cukura 
diabēta). Tie visi ir stāvokļi, kad urīna pH ir tendence 
pazemināties. Tāpat nierakmeņu veidošanās riska 
faktors ir mazs urīna tilpums: nepietiekama šķid-
ruma uzņemšana (normālā situācijā diennaktī 
vajadzētu izdzert 1,5–2,5 l), kā arī, ja ir ekstrarenāli 
šķidruma zudumi (caureja, svīšana).
– Kādi simptomi var liecināt par nierakmeņu 
esamību? 
– Parasti klīniskā aina izpaužas ar pēkšņām sāpēm 
mugurā, kas atstaro uz priekšu (uz vēdera priek-
šējo sienu) vai lejā uz cirksni, dzimumorgāniem. 
Parasti sāpju lokalizācija ir saistīta ar akmens pār-
vietošanos urīnceļos. Sāpes ļoti bieži pavada slikta 
dūša, vemšana, sāpīga urinācija, vēlēšanās pastā-
vīgi urinēt. Tāpat pacients var ievērot, ka urīnam 
varētu būt iesarkana nokrāsa (parādās eritrocītu 
klātbūtne urīnā jeb hematūrija). 
Radioloģiskā izmeklēšanā nierakmeņu esamību 
var pierādīt ar grūtībām, jo tie neaiztur rentgena 
starus. Radioloģiskajā diagnostikā mēs nevaram 
izmantot parastu rentgena uzņēmumu, intrave-
nozu kontrastizmeklēšanu. Tajā pašā laikā ļoti labi 

var izmantot nieru un urīnizvadceļu ultrasonogrā-
fiju, arī spirāldatortomogrāfiju. 
Visu iepriekš teikto apkopojot, gribu atgādināt, 
ka ikvienam ir svarīga šķidruma uzņemšana, pro-
tams, ja tam nav kontrindikāciju. Šķidrumu vaja-
dzētu lietot tik daudz, lai diennaktī izdalītos 2 l 
urīna. Tiem, kas biežāk iet uz tualeti urinēt, nevei-
dojas tā saucamā urīna stāze un kristalizācijas 
centri. Tātad šī urīna plūsma neļauj nierakme-
ņiem augt. Jo vairāk tiek lietots šķidrums, jo vai-
rāk atšķaidās sāļi un citi komponenti, kas ietilpst 
akmeņos. Runājot par šķidruma uzņemšanu, 
svarīgi atcerēties vairākas būtiskas lietas. Pirm-
kārt, jācenšas to lietot vienmērīgi visas dienas 
garumā. Otrkārt, cieta ūdens lietošana būtiski 
neietekmē nierakmeņu attīstību. Treškārt, neva-
jadzētu daudz dzert pienu, tas tomēr nav ūdens. 
Tāpat ieteicams ievērot diētu, kā arī novērst 
aptaukošanos un metabolo sindromu. 
– Kādi ir uztura ieteikumi, lai izvairītos no 
nierakmeņu veidošanās? Kā, piemēram, ir ar 
kalcija lietošanu, jo tiek lēsts, ka tas parasti 
uzkrājas nierakmeņos? 
– Vidēji ar uztura produktiem diennaktī drīkst 
uzņemt līdz 1000 mg kalcija. Lai vieglāk būtu 
parēķināt, pateikšu, ka 1 glāzē piena ir 300 mg 
kalcija, 100 g siera – 200-500 mg, 1 tasītē biez-
piena – 100 mg, 1 glāzē jogurta – 415 mg. Tajā 
pašā laikā nedrīkst pilnībā ierobežot kalciju, to 
nelietot nemaz. Ir pierādīts – ja kalcija lietošanu 
ierobežo, palielinās oksalūrija (oksalātu – skābeņ-
skābes kalcija sāļu – kristālu nogulsnēšanās urīnā) 
un draud oksalātu akmeņu attīstība.
Vajadzētu censties izvairīties no oksalātus satu-
rošu produktu lietošanas, jo tas var veicināt oksa-
lūrijas parādīšanos. Nevajadzētu aizrauties ar 
kafijas un tējas, šokolādes, biešu, spinātu, rabar-
beru, seleriju, pētersīļu, riekstu lietošanu uzturā. 
– Un kā ar olbaltumvielām?
– Ja mēs runājam par olbaltumvielām un nierak-
meņiem, tas tās vajadzētu samazināt līdz 1 g uz 
1 kg ķermeņa masas diennaktī. Jo olbaltumiem 
bagātāks uzturs, jo vairāk palielinās urātu un arī 
kalcija ekskrēcija ar urīnu, savukārt citrāta eks-
krēcija samazinās, jo urīnā veidojas skāba reak-
cija. Ēdienkartē pēc iespējas vairāk jāiekļauj augu 
valsts produkti. 
Atsevišķi gribu parunāt par citrusaugļiem. Es jau 
pieminēju, ka ļoti svarīgs ir citrātu līmenis. Vis-
pilnvērtīgākais šai ziņā ir citrons – citrāta līmenis 
tajā ir 3500–7200 mg uz 100 g produkta, savukārt 
apelsīnos tie ir 600–1800 mg. 
– Vai nierakmeņi tiek ārstēti medikamentozi? 
– Lai izdzītu urīnskābi no asinīm, mēs pacientiem 
izrakstām medikamentus, kas to dzen caur nie-
rēm. Tie ir urikozūriķi. 
Mūsu mērķis ar urīnskābi pazeminošo terapiju ir 
panākt normālu urīnskābes līmeni asinīs. Ja tas 
tā būs, tad nierakmeņi neveidosies. 

Paaugstināta urīnskābe – 
nopietns kaitējums veselībai
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Ikvienam no mums asinīs ir urīnskābe, 
tikai tās līmenis nedrīkst būt paaug-
stināts, jo hiperurikēmija var veicināt 
dažādu slimību rašanos.

Kāda ir paaugstinātas urīnskābes ietekme uz nie-
rēm un tālāk jau uz sirdi un asinsvadiem, par to 
saruna ar Paula Stradiņa Klīniskās universitātes 
slimnīcas kardioloģi, Latvijas Kardioloģijas centra 
Ambulatorās nodaļas vadītāju, medicīnas zinātņu 
doktori Ivetu Mintāli. 

– Runājot par sirds asinsvadu slimību riska 
faktoriem, parasti tiek nosaukts paaugstināts 
asinsspiediens, holesterīna līmenis, liekais 
svars. Šodien saistībā ar šīm slimībām tiek 
runāts arī par hiperurikēmiju. 
– Patiesībā jebkura hroniska slimība tieši vai 
netieši, bet tomēr ir saistīta arī ar sirds un asins-
vadu slimībām. Pēdējā laikā ir arvien vairāk pierā-
dījumu tam, ka paaugstināts urīnskābes līmenis 
jeb hiperurikēmija varētu būt viens no sirds un 
asinsvadu slimību riska faktoriem. 
– Tas nozīmē, ka pacientiem, kuriem ir kono-
rārā sirds slimība, bieži tiek konstatēts paaug-
stināts urīnskābes līmenis? 
– Jā, tā ir tiesa, kaut arī tā ir vielmaiņas problēma. 
Nereti tiek pārmantota predispozīcija uz šo saslim-
šanu, bet ļoti bieži tas ir nepareiza dzīvesveida 
rezultāts. Starp citu, hiperurikēmijas saistība ar kar-
diovaskulārām slimībām konstatēta jau 1900. gadā.  
– Kas notiek organismā, ja urīnskābes ir par 
daudz? Kāpēc paaugstinātai urīnskābei ir 
jāvērš uzmanība? 
– Ja organismā veidojas vairāk urīnskābes nekā 
nepieciešams, tad tā var izgulsnēties kristāliņu 
veidā gan asinsvados, gan locītavās. Līdz ar to 
samazinās nieru funkcija, mainās nieru regulējošā 
ietekme uz asinsspiedienu, kas savukārt ietekmē 
gan sirdi, gan asinsvadus. Tā kā kristāli izgulsnē-
jas arī locītavās, tiek traucēta to funkcija, parā-
dās sāpes un iekaisums, kas pacientam rada ļoti 
izteiktu diskomforta sajūtu.
Paaugstināts urīnskābes līmenis rada iekaisumu, 
kas ir arī aterosklerozes pamatā. Līdz ar to hipe-
rurikēmija var būt palaidējmehānisms straujākai 
aterosklerozes attīstībai. 
Neraugoties uz to, ka šobrīd koronārās sirds slimī-
bas ārstēšanas vadlīnijās vēl nav noteikta konkrēta 
hiperurikēmijas ārstēšana koronāro slimību riska 
mazināšanai, mums tomēr jāņem vērā hiperuri-
kēmija kā risku paaugstinošs faktors. 
– Vai šodien var jau runāt par konkrētiem pie-
rādījumiem šajā sakarā? Cik lielā mērā kardio-
logiem būtu jāvērš uzmanība pacientiem ar 
hiperurikēmiju? 
– Es jau minēju, ka evidence šobrīd vēl ir diezgan 
vāja, lai mainītu pašreizējās vadlīnijas. Bet arvien 
biežāk paaugstināts urīnskābes līmenis tiek kon-
statēts pacientiem, kuriem jau ir hipertensija un 
sirds asinsvadu slimības. 
Hiperurikēmijas saistība ar hipertensiju tika aprak-
stīta jau pagājušā gadsimta 60-tajos gados. Pros-
pektīvie pētījumi norāda, ka 26% neārstētas 
hipertensijas pacientu ar normālu nieru funkciju 
ir paaugstināts urīnskābes daudzums asinīs. 56% 
pacientu, kas saņēmuši antihipertensīvu terapiju, 
un 70% pacientu, kas saņēmuši diurētiķus, arī ir 
augsts urīnskābes līmenis. Līdz ar to var secināt, ka 
paaugstināts urīnskābes līmenis asinīs ir gan nor-
motensīviem (kontrolētiem), gan hipertensīviem 

pacientiem, un tas saistīts ar aterosklerozes izrai-
sītu vaskulāru bojājumu nierēs. 
Neapšaubāmi hipertensija ir jāārstē. Arī jākon-
trolē urīnskābes līmenis. Ja ir parādījušies locītavu 
simptomi, tad, protams, ir jāārstē arī podagra. 
Arī asinsspiedienu varēs regulēt efektīvāk, ja tiks 
ārstēta podagra. 
Vēl nav pierādījumu par to, cik liels būs ieguvums 
sirds slimību riska mazināšanā, ja mēs pacientam 
medikamentozi pazemināsim urīnskābes līmeni. 
Bet podagras efektīva ārstēšana nodrošinās sta-
bilu asinsspiediena korekciju, nieru aizsardzību, 
līdz ar to arī sirds slimību riska mazināšanos. 
Ārkārtīgi nozīmīgas hiperurikēmijas ārstēšanā ir 
dzīvesveida izmaiņas. Jo, kā zināms, tas ir īpaši 
svarīgi jebkuru hronisku slimību profilaksē un 
ārstēšanā – ne vien pie sirds un asinsvadu slimī-
bām, bet arī podagras un onkoloģiskām saslim-
šanām. Ir pierādīts fakts, ka pareizs dzīvesveids, 
tostarp regulāras fiziskās aktivitātes un Vidusjūras 
diēta, arī podagras pacientiem ir ļoti efektīvs pro-
filakses veids.
– Kāds kardiologa izpratnē ir veselīgs dzīves-
veids? Viena lieta ir skaidra – ikvienam cil-
vēkam ir nepieciešams kustēties, turklāt jo 
vairāk, jo labāk.
– Pēdējā laikā ir moderni skaitīt soļus. Ļoti labi, 
ja sēdošu cilvēku tas pamudina un piespiež stai-
gāt, bet tā ir tikai monētas viena puse. Ļoti sva-
rīgi ir kustēties tā, lai fiziskā slodze būtu katru 
dienu vismaz 30–40 minūtes ar pulsu virs 100 
sirds sitieniem minūtē, tad to varētu uzskatīt kā 
atveseļojošu fizkultūru hroniskām saslimšanām.

Protams, jāņem vērā arī pacienta vecums, fiziskā 
sagatavotība un esošās blakusslimības.
Tas nozīmē, ka rosīšanās pa virtuvi vai mazdārziņu 
nebūs pietiekama fiziskā slodze sirdij. 
– Kā rīkoties pacientiem ar sirds problē-
mām? Kādas fiziskās aktivitātes ir piemērotas 
viņiem? Kādam var šķist – ja man ir sirds prob-
lēmas, es labāk nekustēšos, ka tikai nekļūst 
vēl sliktāk!
– Jākustas obligāti. Ja uzsākta ārstēšana, pie-
mēram, veikta asinsvadu revaskularizācija (asins 
plūsmas atjaunošana), nozīmēti medikamenti, 
ir jāveic slodzes tests, kas tad arī parādīs, kādu 
slodzi pacients drīkst izpildīt ikdienā. Fizkultūra 
nepieciešama ne tikai pēc angioplastijas vai šun-
tēšanas, bet arī pēc implantējamo iekārtu – sti-
mulatoru, resinhronizatoru – ievietošanas. Pat 
pēc sirds transplantācijas ir nepieciešami attiecīgi 
fiziski vingrinājumi – tas ir tikpat svarīgi kā lietot 
medikamentus. 
Otrs stāsts ir par pareizas ēšanas nozīmi. Man gri-
bētos teikt, ka būtu jāliek vienādības zīme starp 
veselīgu un pareizu ēšanu un cieņu pašiem pret 
sevi. Nereti pacienti daudz vairāk zina par savu 
mobilo telefonu vai automašīnu, nevis par to, ko 
viņi ēdot ieliek sevī iekšā. 
Nezinu, kāpēc latviešiem nepatīk nosaukums 
«Vidusjūras diēta», bet tas ir tikai ēšanas stils, kura 
pamatā ir daudzpusīgs un pilnvērtīgs sezonāls 
ēdiens, kas gatavots mājās. Daudzos pētījumos 
pierādīts, ka šī diēta ir ārkārtīgi efektīva, turklāt ir 
viegli pie tās pieturēties gadiem ilgi. Vidusjūras 
ēšanas veids ir efektīvs, lai mazinātu gan sirds 

slimību risku, gan podagru, gan cukura diabētu, 
gan vēzi. 
– Kas ir svarīgākais šajā diētā? 
– Labas kvalitātes produkti – tas ir numur viens. 
Tas nozīmē pēc iespējas mazāk uzturā lietot rūp-
nieciski apstrādātus produktus. Svarīgi, lai ēdiens 
būtu pagatavots mājās vai vēlams vietā, kurai 
mēs uzticamies. 
Vidusjūras diētas pamatā galvenā taukviela ir olī-
veļļa, bet sabiedriskajā ēdināšanā cerēt uz labas 
kvalitātes olīveļļu mēs diezin vai varēsim. Olīveļļa, 
protams, nav medikaments, un tā nav jādzer, tā 
vienkārši jālieto, gatavojot ēdienu. Kā taukvielai 
tai ir vislielākā nozīme. 
Nākamā svarīgā lieta ir pēc iespējas vairāk uzturā 
lietot augļus un dārzeņus – svaigus, atbilstošus 
konkrētai sezonai. Mums Latvijā sezona diemžēl 
ir ļoti īsa, bet tā ir jāizmanto, cik vien iespējams. 
Jālieto arī graudaugi un pilngraudu produkti, 
pākšaugi – lēcas, pupas, zirņi. Tos brīnišķīgi var 
glabāt, gatavot dažādos veidos, un tas ir lēts 
šķiedrvielām, olbaltumvielām, ogļhidrātiem 
bagāts ēdiens. 
Liela uzmanība jāpievērš produktu kvalitā-
tei. Lietojot piena produktus (un tie ir obligāti 
nepieciešami), jāizvairās no izstrādājumiem ar 
«pievienoto vērtību» dažādu mistisku augu tauku 
veidā. Vēlams, lai ēdienā būtu pēc iespējas mazāk 
sāls, kā arī nevajadzētu pārspīlēt ar tauku saturu. 
Vismaz divas reizes nedēļā jāēd zivis. Parasti visi 
aizbildinās ar to, ka svaigas zivis nav pieejamas. 
Ja aiziet uz Centrāltirgu, var redzēt fantastisku 
zivju pārpilnību. Ja iespējams, vairāk jāēd jūras 
zivis, turklāt labāk tās vajadzētu gatavot pašiem, 
nevis pirkt veikalā pusgatavus, kūpinātus vai sālī-
tus produktus, kas ar savu milzīgo sāls daudzumu 
noteikti nav veselīgi.
Vēl viena lieta, ar ko daudzi «grēko», ir saldumi. 
Jāatzīst, ka  konditorejas izstrādājumu kvalitāte 
pie mums diemžēl ir diezgan vāja. Tajos bieži 
vien lielos daudzumos izmanto margarīnu, kas 
satur sliktas kvalitātes augu taukus, arī dažādas 
rafinētas augu eļļas – palmu, kokosriekstu, rapšu 
eļļu. Tās parasti ir zemas kvalitātes un lielākoties 
daļēji hidrogenētas. Tas nozīmē, ka produkts satur 
transtaukskābes. 
Vēlams sekot, lai pārtikas produktiem nebūtu 
pievienotas dažādas E vielas. Es neizprotu, kāpēc 
maizei jāpievieno e vielas. Lai būtu ilgāks derī-
guma termiņš? Maizi no rīta izcep, tā tiek nopirkta 
un vakarā jau apēsta. Un tā katru dienu svaiga 
maize. Žēl, bet maiznīcas pie mums ir retums, lai 
gan gribētos, lai būtu uz katra stūra, kur no rīta 
var ieskriet un nopirkt svaigu maizi. 
Runājot par rūpnieciski ražotiem izstrādājumiem, 
Latvijā ir ārkārtīgi augsts gaļas izstrādājumu patē-
riņš – ikdienas ēdienkartē svarīga vieta tiek ierā-
dīta desām, šķiņķiem, cīsiņiem u.c., kas arī satur 
dažādas piedevas e vielu veidā. Veselīgāk ir ēst 
labas kvalitātes pašu sagatavotu gaļu, turklāt pie-
tiek ar pāris reizēm nedēļā.
Vēl viena būtiska lieta, ko es gribu uzsvērt, ir 
nesmēķēt. Turklāt šis likums ir jāievēro ikvie-
nam, neatkarīgi no tā, vai ir noteikta kāda hro-
niska saslimšana. Kompromisu šajā jautājumā nav.
– Ko jūs vēl gribētu piebilst sarunas 
noslēgumā? 
– Es domāju, ka jebkuru saslimšanu ietekmē 
pareizs dzīvesveids. Arī hiperurikēmiju. Tā ir vis-
svarīgākā lieta jebkurā situācijā, jebkurā vecumā, 
jebkurai profesijai, jebkuram dzimumam. Jau 
agrīni vajadzētu uzsākt pareizu dzīvesveidu, lai 
nodrošinātu sev labu veselību. 

Paaugstināts urīnskābes līmenis – 
kopsolī ar sirds slimībām

SPECIĀLISTA PADOMS

Iveta Mintāle: «Paaugstināts urīnskābes līmenis rada iekaisumu, kas ir arī ateros-
klerozes pamatā. Līdz ar to hiperurikēmija var būt palaidējmehānisms straujākai 
aterosklerozes attīstībai.»
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KETA SELECKA

Aknas tiek sauktas par cilvēka orga-
nisma filtru. Diemžēl aknu veselībai 
bieži vien uzmanību pievēršam tikai 
tad, kad ir jau par vēlu – aknu apbrīno-
jamās atjaunošanās spējas ir izsmeltas, 
un kāda aknu problēma ir attīstījusies 
par nopietnu slimību, t. sk. onkoloģisku. 

Par aknu veselību un aknu slimībām stāsta 
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnī-
cas Gastroenteroloģijas, hepatoloģijas un nutrī-
cijas klīnikas vadītājs gastroenterologs Dr. med. 
Aleksejs Derovs.

– Kāds ir galvenais aknu uzdevums?
– Aknas ir lielākais gremošanas trakta orgāns, 
kuram ir ļoti daudz funkciju, bet viena no sva-
rīgākajām aknu funkcijām ir organisma atindē-
šana. Runa nav tikai par alkoholu, bet par visas 
pārtikas, toksīnu u.c. filtrēšanu.
– Bieži esmu dzirdējusi radus un draugus 
sakām: «Man ar aknām viss kārtībā – man 
tās nesāp!» Vai taisnība, ka aknas nesāp?
– Aknas tiešām nesāp. Sāpes un velkoša sajūta 
labajā sānā būs tad, kad aknas kādas saslimša-
nas dēļ ir palielinātas un iestiepjas aknu kapsula 
jeb apvalks. 
– Vai vienmēr sāpes paribē, labajā sānā lie-
cina par to, ka ir kādas problēmas ar aknām?
– Nē, jo sāpes var būt arī tad, ja ir aknām blakus 
esošu orgānu problēmas, piemēram, ar žults-
pūsli vai žultsceļiem.
– Vai tā ir tiesa, ka pacientam sūdzības par 
aknu veselību parādās tikai tad, kad sli-
mība jau ir ielaista un radušies nopietni 
aknu bojājumi?
– Ne vienmēr. Aknas var nesāpēt, bet pacientam 
var būt arī citas sūdzības. Piemēram, saslimstot 
ar A vai B vīrushepatītu, pacienta acis un āda 
kļūst dzeltena u. c. 
Ja aknu bojājumi rodas kā sekas kādai citai hro-
niskai saslimšanai, tad slikta pašsajūta un sāpes 
vai velkoša sajūta labajā paribē gan varētu lie-
cināt, ka slimība jau ir ielaista. Tas var būt aknu 
vēzis vai metastāzes, ciroze vēlīnās stadijās, ko 
var izraisīt, piemēram, hronisks C vīrushepatīts, 
kā arī citas slimības, kas klusām ir darījušas savu 
postošo darbu.
Bīstama slimība ir arī taukainā hepatoze jeb 
tā sauktā taukainā akna – kad aknu struktūrā 
iefiltrējas tauku pilieni, kas lēnām bojā aknu 
šūnas. Ja slimība progresē un šo tauku ir par 
daudz, organismā sāk attīstīties iekaisuma pro-
cesi, t. sk. arī aknās, kas lēnām var pārtapt par 
aknu fibrozi, kas ir pirmscirozes posms, un cirozi, 
kad notiek aknu šūnu destrukcija. Aknu šūnu 
vietā veidojas saistaudi, un aknas vairs nevar 
veikt savas funkcijas. 
Taukainā hepatoze bieži var būt viens no meta-
bolā sindroma komponentiem, kam bez iepriekš 
minētajām izmaiņām aknu struktūrā ir raksturīgs 
paaugstināts asinsspiediens, 2. tipa cukura dia-
bēts un citas vielmaiņas problēmu radītas saslim-
šanas. Ar taukaino hepatozi gan saslimst ne tikai 
tie, kuriem ir liekais svars. Ir izpētīts, ka ceturta-
jai daļai pacientu, kuriem ir taukainā akna, nav 
aptaukošanās pazīmju, tātad šīs slimības rašanos 
ietekmē citi faktori. Viens no šiem faktoriem ir 
dažādi medikamenti, ko cilvēki Latvijā lieto par 
daudz un ļoti bieži nevajadzīgi.
– Kuri ir aknām bīstamākie toksīnu avoti?
– Protams, tas ir alkohols, nikotīns un narkotikas, 
taču jāatceras arī, ka kaitējumu aknām nodara 
medikamenti. Īpaši bīstami ir pārsniegt konkrēto 

medikamentu devu. Pacients sev kaitē arī tad, ja 
lieto medikamentus kopā ar alkoholu.
Kaitējumu aknām rada mūsdienu neveselīgā 
pārtika, piemēram, rafinētā, kas satur arī daudz 
dažādu E vielu, un ātri pagatavojamā pārtika, ja 
to lieto bieži. 
– Vai alkohols ir bīstams ne tikai aknām, bet 
arī žultsceļiem?
– Jā, alkohols ir bīstams visai hepato-pankreato-
biliārajai zonai (zona, kas ietver sevī aizkuņģa 
dziedzeri, žultspūsli, žultsceļus, aknas). Līdz ar 
to tas ietekmē žultspūšļa un žultsceļu normālo 
funkciju. Aizkuņģa dziedzera iekaisumam jeb 
pankreatītam Latvijā ir divi izplatītākie iemesli – 
žultsakmeņu slimība un alkohols. Problēmas 
vienā orgānā ietekmē arī citus orgānus un visu 
organismu kopumā.
– Vai tiesa, ka žultspūšļa operācijas biežuma 
ziņā ir otrajā vietā aiz apendicīta?
– Mūsdienās apendicītu operē retāk nekā pirms 
20 –30 gadiem, jo tagad ir labāka diagnostika 
un bieži vien vispirms pacientu novēro un tikai 
tad lemj, vai tas tiešam ir aklās zarnas piedēkļa 
iekaisums. Bet žultspūšļa operācijas nav retums. 
Visbiežāk žultspūsli izoperē, kad tajā ir izveido-
jušies akmeņi. Jāatceras gan, ka operācija neiz-
ārstē žultsakmeņu slimību, jo tiek izņemts tikai 
rezervuārs. Slimība pacientam paliks visu mūžu, 
jo akmeņi pēc tam var veidoties aknās un žults-
vados. Pacientam slimība pēc operācijas ir jāār-
stē. Taču operācija, protams, ir jāveic, ja ir visas 
indikācijas žultspūšļa operācijai!
– Kā pret savu aknu veselību visbiežāk 
«grēko» vīrieši? Nepilnvērtīgs un neveselīgs 
uzturs, smēķēšana un alkohola lietošana reti 
tiek saistīta ar dažādām aknu slimībām, pie-
mēram, taukaino aknu hepatozi un paaug-
stinātiem aknu rādītājiem ALAT un ASAT utt.
– Vīrieši ir dažādi, un ēd viņi dažādi. Pat ja vīrie-
tis ēd veselīgi, bieži vien ēdienreižu skaits ir 
nepietiekams, proti, viņš ēd vienu reizi dienā, 
bet nepārtraukti, kad tiek iestaigāta taciņa no 
dīvāna līdz ledusskapim. Bez šaubām, tas ir nepa-
reizi. Jābūt ne tikai veselīgam un sabalansētam 
ēdienam, bet arī pareizam ēšanas režīmam.
Alkohols, smēķēšana un narkotikas ietekmē aknu 
veselību, un pacients iepriekš nevar zināt, cik 

lielas ir viņa aknu rezerves, cik tās daudz un ilgi 
izturēs to, ka viņš pārlieku daudz ēd, lieto alko-
holu, smēķē un lieto medikamentus.
Ar nepareizu dzīvesveidu, neveselīgu pārtiku 
un medikamentu lietošanu ir saistīta saslimšana 
ar taukaino hepatozi. Arī alkohols ietekmē tau-
kainās aknas rašanos. Ir tā sauktā nealkohola 
izraisīta taukainā akna un alkohola izraisīta, kad 
slimības iemesls ir regulāra un ilgstoša alkohola 
lietošana. Mūsu populācijā tās abas bieži vien 
iet roku rokā, un nevar īsti pateikt, kas vairāk ir 
ietekmējis taukainās hepatozes rašanos.
Neviens jums nepateiks, cik lielas ir jūsu aknu 
iekšējās rezerves, tāpēc nevajag aizrauties ar 
dažādiem ieteikumiem (ar to šad tad grēko arī 
ārsti), proti, ik dienu izdzert glāzi sarkanvīna, 
jo alkohols rada lieku slodzi aknām un ilgstošā 
laika periodā var radīt neatgriezeniskus aknu 
bojājumus. Kas vienam ir daudz, otram ir maz. 
Viens dzer ik dienu no rīta līdz vakaram, otrs – 
tikai vakarā vienu aliņu, taču abiem vīriešiem 
galu galā var būt beigtas aknas. Ilgstoša alkohola 
lietošana var izraisīt arī akūtu alkohola hepa-
tītu, kas var diezgan slikti padoties ārstēšanai 
un beigties letāli. 
Vairāku hronisku slimību gadījumos, piemēram, 
B un C vīrushepatīta, taukainās hepatozes, kā 
arī retāku aknu slimību gadījumos, piemēram, 
hemohromatozes (kad organismā pārāk lielā 
daudzumā uzkrājas dzelzs) vai Vilsona slimības 
(kad organismā pārāk lielā daudzumā uzkrājas 
varš) u. c., bieži ir paaugstināti ALAT un ASAT 
rādītāji. Šie fermenti atrodas aknu šūnās. Kad 
šūnas sabrūk, un tas notiek pārlieku intensīvi, 
fermenti ALAT un ASAT lielā skaitā parādās asinīs. 
– Vai pasaulē un Latvijā strauji pieaugošais 
2. tipa cukura diabēts ir bīstams arī aknām? 
Kāpēc?
– Jā, šajā gadījumā visas problēmas iet roku rokā. 
2. tipa cukura diabēta pacients visbiežāk ir cil-
vēks ar lieko svaru, līdz ar to viņam parasti ir arī 
taukainā akna, kas laika gaitā rada vēl citas vese-
lības problēmas. 2. tipa cukura diabēta pacien-
tiem insulīns izdalās, bet šūnu receptori nereaģē 
uz insulīnu tā, kā tām būtu jāreaģē, tāpēc jālieto 
medikamenti, kas uzlabo šo procesu. Šādiem 
pacientiem parasti ir vesela buķete dažādu 

slimību, t. sk. izmaiņas holesterīna vielmaiņā 
(dislipidēmija), paaugstināts asinsspiediens, 
taukainā akna u. c. Atsevišķi pētījumi norāda, 
ka pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu tauku 
daudzums aknās ir par 200% lielāks nekā vese-
liem indivīdiem.
– Kas būtu jāievēro šiem 2. tipa cukura dia-
bēta pacientiem?
– Ja pacientam ir pārāk liela ķermeņa masa, 
viņam neapšaubāmi ir jāsamazina svars un jāie-
vēro veselīgs dzīvesveids, cik vien tas ir iespē-
jams. Jāatsakās no alkohola un smēķēšanas. 
Paralēli tam visam ārstam būtu jāpiemeklē tāda 
zāļu kombinācija, kas ļauj ārstēt visu organismu 
kopumā, nevis tikai vienu orgānu vai slimību, pēc 
iespējas pasargājot aknas.
Šiem pacientiem noderētu arī hepatoprotek-
tori – vielas, kas palīdz uzturēt normālu aknu 
funkciju. Bieži tās ir vielas, kas tiek iegūtas no 
augiem, piemēram, esenciālie fosfolipīdi, kas 
tiek iegūti no sojas pupiņām, labvēlīgi iedarbo-
jas uz aknām, nostiprinot aknas šūnu sieniņas. 
Esenciālie fosfolipīdi ir sen zināmi un medicīnā 
plaši lietoti preparāti. Taču vieni paši šie medika-
menti problēmu nenovērsīs. Tos parasti pievieno 
pamata terapijai. Un nekādā gadījumā nedrīkst 
aizmirst par veselīgu dzīvesveidu. Kaitīgie iera-
dumi ir jāierobežo.
– Ārsti atzīst, ka ar aknu slimībām aizvien 
biežāk slimo 30–45 gadus veci vīrieši. Kā 
tas izskaidrojams?
– Medicīnā ir uzlabojusies diagnostika, tāpēc 
slimības biežāk tiek atklātas arī gados jauniem 
vīriešiem. Turklāt ir mainījies jauno vīriešu dzī-
vesveids, viņiem biežāk konstatē B un C vīrus-
hepatītu. Aptaukošanās, kas ir arvien izplatītāka 
un saistīta ar neveselīgu ēšanu un dzīvesveidu, 
veicina taukainās hepatozes attīstību. 
– Ja pacientam ir konstatēti aknu bojājumi, 
kādu terapiju jūs ieteiktu?
– Vienas zelta terapijas nav. Es ieteiktu pirms 
konkrētā medikamenta lietošanas konsultēties 
ar ārstu, jo viņš, izrakstot medikamentus un to 
devu, ņems vērā, kādas ir pacienta blakussa-
slimšanas, ar ko viņš ir slimojis iepriekš, kādus 
medikamentus lieto un kāds ir viņa dzīvesveids. 
Vispirms ir jātiek galā ar pamatslimību! Lai uzla-
botu aknu funkciju, var lietot hepatoprotekto-
rus, ko pieminēju iepriekš, tikai jāatceras, ka 
viss ir jālieto saprāta robežās. Hepatoprotek-
tori ir tikai palīglīdzeklis, kas var palīdzēt atjau-
not aknu veselību.
– Ko jūs kā gastroenterologs varētu ieteikt 
Latvijas vīriešiem, lai saglabātu veselību?
– Jāatceras, ka gremošanas trakts ir slinks. Ja 
mēs daudz sēžam, samazinās apasiņošana un 
palēninās visi procesi organismā, tāpēc gremo-
šanas trakts jānodarbina, nodrošinot pareizu 
un regulāru ēšanas režīmu, kā arī sabalansētu 
un veselīgu uzturu.
Nepieciešamas fiziskās aktivitātes. Aerobā slo-
dze būtu vajadzīga vismaz 40 minūtes trīs rei-
zes nedēļā – basketbols, futbols, peldēšana u. c. 
Ikdienā neizmantojiet liftu un eskalatoru, ejiet 
kājām un vairāk kustieties!
Atcerieties, ka smēķēšana ir kaitīga neatkarīgi 
no tā, vai smēķējat vienu vai piecas cigaretes. 
Arī alkohols nebūtu ieteicams. It sevišķi pacien-
tiem, kuriem ir nosliece uz aknu problēmām. 
Daudzas aknu slimības par sevi liek manīt pārāk 
vēlu, tāpēc pēc 30 gadu vecuma reizi gadā iesaku 
veikt visu iekšējo orgānu ultrasonogrāfiju. Tas ir 
nesāpīgs veids, kā uzzināt, vai jūsu aknas ir vese-
las. Un, protams, nedrīkst aizmirst par regulārām 
pārbaudēm pie ģimenes ārsta, kurš, konstatē-
jot problēmu, nosūtīs pacientu pie speciālista.

Aleksejs Derovs: «Saslimšana ar taukaino hepatozi ir saistīta ar nepareizu dzīves-
veidu, neveselīgu pārtiku un medikamentu lietošanu. Arī alkohols ietekmē taukainās 
aknas rašanos.»
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asociētais profesors, plaušu slimību speciālists

Kas ir astma?
Astma ir hronisks alerģisks elpceļu iekaisums, 
kas izraisa to paaugstinātu jutīgumu. Tā sekas ir 
potenciāla elpceļu sašaurināšanās (bronhu spaz-
mas), kas izpaužas kā elpas trūkuma – astmas 
– lēkme. Šo astmas lēkmi var izraisīt veselam cil-
vēkam absolūti nekaitīgi kairinātāji – auksts gaiss, 
asa smarža vai smaka, putekļi, smiekli.

Klasiskās astmas pazīmes ir atkārtotas elpas trū-
kuma epizodes ar klepu, sēcošu elpošanu un spī-
lēšanas sajūtu krūtīs. Tipiska ir minēto simptomu 
atkārtošanās saistībā ar ieelpojamiem kairinātā-
jiem un alergēniem, fizisku slodzi (3–15 minū-
tes pēc tās!), kā arī nakts elpas trūkuma lēkmes. 
Simptomu pieaugumu parasti novēro saistībā ar 
vīrusu infekciju («saaukstēšanos»).

Astmas simptomi ir mainīgi no stundas uz 
stundu, no dienas uz dienu, no nedēļas uz nedēļu, 
kā arī mēnešu laikā. Mēdz sacīt, ka katram astmas 
slimniekam ir «sava astma».

Visgrūtāk ir diagnosticēt vieglu astmu, jo tās 
gadījumā priekšplānā parasti ir nevis elpas trū-
kums, bet klepus. Akūts bronhīts pēc «saaukstē-
šanās» (vīrusu infekcijas) parasti pāriet 1–2 nedēļu 
laikā, astmas slimniekiem simptomus novēro 3–4 
nedēļas un ilgāk.

Astmas diagnoze ir jāapstiprina speciālistam, 
kurš eventuāli veiktu spirometriju (plaušu funkci-
jas pārbaudi) pirms un pēc bronhus paplašinošu 
medikamentu inhalācijas, nepieciešamības gadī-
jumā – arī citus testus.

«Astmātiskais» bronhīts
Padomju laikā astmu diagnosticēja tikai ļoti sma-
gas norises gadījumā, tādējādi vecākās paaudzes 
uzskatos astma asociējas ar smagu slimības norisi. 
70.-jos un 80.-jos gados lietotās diagnozes «ast-
mātisks bronhīts» vai «astmoīds bronhīts» diez-
gan droši norāda uz astmas diagnozi.

Lielākajā daļā gadījumu astmas norises ir viegla. 
Slimnieku ar vidēji smagu slimības norisi ir mazāk, 
savukārt slimnieku ar patiešām smagu norisi ir 
maz, un lielākajā daļā gadījumu problēmas rada 
nevis pašas slimības smagums, bet gan slikta 
līdzestība ārsta ieteiktajai terapijai vai nevēlēša-
nās atmest smēķēšanu.

Vai astmu var izārstēt?
Tiek uzskatīts, ka astmu nav iespējams izārstēt. 
Būs lasītāji, kas tam iebildīs: «Man kādreiz bija 
astma, bet nu jau gadus divdesmit es to neiz-
jūtu!» Jā, šādu gadījumu ir samērā daudz. Diemžēl 
astma ir tepat blakus. Nokļūstot ekstrēmos aps-
tākļos, piemēram, ugunsgrēka dūmos vai ķīmisku 
vielu noplūdes gadījumā, ar lielu varbūtību tomēr 
sagaidāma astmas lēkme. Savukārt «saaukstēša-
nās» (vīrusu infekcijas) gadījumā elpceļu simptomi 
varētu būt izteiktāki un/vai ilgstošāki, arī astmas 
simptomi agrāk vai vēlāk var atjaunoties. Svarīgi, 
par ko jūs strādāsiet, kādos apstākļos dzīvosiet, 
utt. Astmas tāpat kā daudzu citu slimību manifes-
tāciju nosaka ne tikai mīlestība (vecāku nodotie 
gēni), bet arī vide!

Pat ja astmu nevar izārstēt, praktiski ikvienam 
astmas slimniekam iespējams panākt slimības 
norises kontroli (un slimības uzliesmojumu riska 
samazināšanu). Šī mērķa sasniegšanai tiek ieteikta 
piecu soļu programmu:
1. Apzinies faktorus, kas pasliktina tavas ast-

mas norisi.
2. Iemācies pazīt simptomus, kas liecina par ast-

mas norises pasliktināšanos.
3. Lieto zāles atbilstoši sava ārsta ieteikumiem.

4. Zini, kā jārīkojas astmas uzliesmojuma (lēkmes) 
gadījumā.

5. Palūdz savam ārstam rakstisku personisko ast-
mas ārstēšanas plānu.

Vides faktoru kontrole
Vides faktorus, kas potenciāli var pasliktināt 
astmas norisi, iedala divās grupās. Pirmie, pie-
mēram, auksts gaiss, asa smarža, tikai provocē 
lēkmi, savukārt otrie – alergēni (ziedputekšņi, 
mājas putekļu smidži, sēnītes un mājdzīvnieku 
epidermālie alergēni), smēķēšana, akūta respira-

toriska vīrusu infekcija (ARVI), arodfaktori – izsauc 
arī iekaisuma pieaugumu. Lai ilgtermiņā nodroši-
nātu labāku astmas kontroli, svarīgi novērst otrās 
grupas faktoru iedarbību.

Alergēni bieži izraisa ne tikai astmu, bet arī aler-
ģisku rinītu (iesnas). Svarīgi apzināties, ka augšējie 
un dziļie elpceļi ir cieši saistīti, un vienas slimības 
sekmīga ārstēšana uzlabo arī otras slimības ārstē-
šanas rezultātus. Un otrādi. Piemēram, neārstētas 
alerģiskās iesnas pasliktina astmas norisi.

Smēķējošiem pacientiem palīdzēt ir grūti. Smē-
ķēšana ne tikai pastiprina elpceļu iekaisumu, bet 
arī dramatiski samazina astmas zāļu efektivitāti! 
Tas ir tāpat kā ar koka skaidu 10–20 reizes dienā 
bakstīt brūci un brīnīties, ka tā nedzīst.

Astmas medikamenti
Astmas zāles iedala divās grupās – t.s. pretie-
kaisuma līdzekļos un bronhus paplašinošajos 

(bronhodilatatoros). Pirmie nomāc alerģisko 
iekaisumu elpceļu gļotādā un nodrošina astmas 
norises kontroli ilgtermiņā (astmas ārstēšanas 
pamatlīdzeklis ir inhalējamie glikokortikoīdi – 
IGK), savukārt otrie nodrošina elpceļu caurlai-
dību to lietošanas laikā.

Ātrās iedarbības bronhodilatatorus (pazīsta-
mākais no tiem ir salbutamols), kurus lieto (paš)
palīdzībai astmas lēkmes gadījumā, dēvē arī par 
«glābjošajiem».

Astmas slimniekiem (bērnu vecākiem!) nereti 
ir nepamatotas bailes no IGK lietošanas. IGK ir 
mērķtiecīgi izstrādāti lokāli aktīvi medikamenti, 
lai tos varētu lietot inhalācijās. Inhalāciju gadī-
jumā zāļu deva ir desmitām reižu mazāka nekā 
lietojot iekšķīgi! Mazās un vidējās devās šiem 
medikamentiem principā nav sistēmiskās iedar-
bības. Taisni otrādi – IGK nelietošana daudz-
kārt paaugstina astmas uzliesmojuma risku, 
kad glikokortikoīdus (piemēram, prednizo-
lonu) nepieciešams lietot augstās devās iek-
šķīgi vai injekcijās!

Kā nosaka astmas smagumu
Astmas kontroli nosaka pēc dienas, nakts sim-
ptomu un «glābjošo» medikamentu lietošanas 
biežuma, kā arī novērtējot, vai astma neierobežo 
ikdienas aktivitātes.

Savukārt astmas smagumu raksturo, cik inten-
sīva terapija ir nepieciešama, lai panāktu stabilu 
astmas norisi (kontroli).

Apmācība
Sekmīga astmas ārstēšana bez pacienta apmācī-
bas faktiski nav iespējama. Jādomā, slimniekam 
vissvarīgāk ir iemācīties pareizu inhalatora lieto-
šanu! Inhalatori ir dažādi un ar atšķirīgu ieelpas 
tehniku. Nepieciešams kopā ar speciālistu (pne-
imonologu vai alergologu) izvēlēties vispiemē-
rotāko. Iemaņas nepieciešams pārbaudīt vismaz 
reizi pusgadā. Svarīgi arī bez īpašas nepiecieša-
mības nemainīt inhalatorus.

Astma un grūtniecība
Astma ir biežākā nopietnā plaušu slimība grūt-
niecēm. Grūtniecības laikā tās norise trešdaļai 
sieviešu uzlabojas, trešdaļai nemainās, savukārt 
trešdaļai – pasliktinās. Pasliktināšanos biežāk 
novēro sievietēm ar smagāku slimības norisi.

Slikti kontrolēta astma un slimības uzliesmo-
jumi rada draudus gan bērnam (priekšlaicīgas 
dzemdības, augļa augšanas atpalicība, augstāka 
perinatālā mirstība), gan mātei.

Astmas medikamenti ir droši, un to hipotētiskā 
ietekme uz augli ir daudzkārt mazāk bīstama nekā 
augļa hipoksijas risks smaga uzliesmojuma gadī-
jumā! Zāļu lietošanas pārtraukšana vai kavēšanās 
ar savlaicīgas un pietiekami agresīvas ārstēšanas 
uzsākšanu astmas uzliesmojuma (īpaši, smagas 
norises) gadījumā ir nepieļaujama kļūda.

Grūtniecei ar astmu nepieciešama speciā-
lista (pneimonologa vai alergologa) konsul-
tācija ar eventuālu turpmāku novērošanos. 
Ideālā gadījumā – pirmā konsultācija vēl pirms 
grūtniecības. 

Tātad, kas ir svarīgākais 
astmas ārstēšanā?
Svarīgākais ir pacienta apmācība, pareiza inha-
latoru lietošana un līdzestība ārsta noteiktajai 
ārstēšanai. Sekmīga astmas norises kontrole bez 
apmācības faktiski nav iespējama. Apmācības 
galvenās sastāvdaļas ir pareiza inhalatoru lie-
tošana, izpratne par slimību, vides faktoru kon-
troli un pretiekaisuma terapijas nozīmību, kā arī 
rīcība astmas lēkmes un uzliesmojuma gadījumā. 
Apmācība ir cieši saistīta ar rakstisku ārstēšanas 
plānu (rekomendācijām).

Kā jau minēju, pacientu ar patiešām smagu 
astmu ir maz! Daudz, daudz vairāk ir pacientu ar 
sliktu līdzestību nozīmētajai ārstēšanai! Jebkurā 
gadījumā vispiemērotāko (personalizēto) ārstē-
šanu nodrošinās laba sadarbība starp ģimenes 
ārstu, speciālistu un pašu pacientu.

Novēlu katram no lasītājiem atrast savus ārstus!

VĀRDS SPECIĀLISTAM

Alvils Krams: «Astmas ārstēšanā svarīgākais ir pacienta apmācība, pareiza inhalatoru lietošana un līdzestība ārsta noteiktajai 
ārstēšanai. Sekmīga astmas norises kontrole bez apmācības faktiski nav iespējama.»

Galvenais – panākt astmas kontroli
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Pacientu ar patiešām 
smagu astmu ir maz! 
Daudz, daudz vairāk 
ir pacientu ar sliktu 
līdzestību nozīmētajai 
ārstēšanai!
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Ieskaties!
www.elpobrivi.lv

Aizpildiet testu un jautājiet ārstam!

Izglītojošs materiāls pacientiem. Lai saņemtu personiska rakstura medicīniskus ieteikumus, lūdzu, konsultēties ar veselības aprūpes speciālistu.
Materiālu atbalsta GlaxoSmithKline Latvia SIA, Duntes iela 11, Rīga, LV/RESP/0006/15a(2); Sagatavots: 05/2015

Neapvelciet, ja atbilde ir “nē”
Apvelciet atbilstošo!

itknuP imujātuaJ

Vai Jūs klepojat vairāk nekā citi cilvēki?.............. 2

Vai Jūsu klepus „nāk no krūtīm” nevis no kakla? ...2

Vai minētie simptomi pasliktinās 
apguļoties?

Klepus ...................................................... 1

Smagums krūtīs ........................................ 1

Čīkstēšana (sēkšana, trokšņi) krūtīs .......... 1

Elpas trūkums ........................................... 1 

Vai minētie simptomi pasliktinās pēc 
nelielas fiziskas slodzes?

Klepus ...................................................... 1

Smagums krūtīs ........................................ 1

Čīkstēšana (sēkšana, trokšņi) krūtīs .......... 1

Elpas trūkums ........................................... 1 

Vai minētie simptomi pasliktinās pēc 
smiešanās vai raudāšanas?

Klepus ...................................................... 1

Smagums krūtīs ........................................ 1

Čīkstēšana (sēkšana, trokšņi) krūtīs .......... 1

Elpas trūkums ........................................... 1 

itknuP imujātuaJ

Vai minētie simptomi pasliktinās pēc 
runāšanas pa tālruni?

Klepus ...................................................... 1

Smagums krūtīs ........................................ 1

Čīkstēšana (sēkšana, trokšņi) krūtīs .......... 1

Elpas trūkums ........................................... 1 

“Asthma Screening Questionnaire” B. Shin et al. J Investig Allergol Clin Immunol 2010

Saskaitiet tikai 
apvilktos punktus

Ja Jūsu kopējais punktu skaits ir 4 un 
vairāk, iespējams, ka Jums ir bronhiālā 
astma un būtu ieteicams konsultēties ar 
ārstu par savu plaušu veselību.

OK
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LUDMILA GLAZUNOVA

Briesmīgie zīmējumi uz cigarešu paci-
ņām, kas draud ar impotenci, sirds sli-
mībām un citām briesmām, smēķētājus 
maz attur no šī netikuma. Taču reti kurš 
zina, ka smēķētāji ir tieši saistīti ar tādu 
nopietnu slimību kā HOPS – hronisku 
obstruktīvu plaušu slimību, kas jāārstē 
visa mūža garumā, lai cilvēks varētu tur-
pināt pilnvērtīgi dzīvot.

Uz sarunu par HOPS aicinājām Latvijas Tuberku-
lozes un plaušu slimību ārstu asociācijas valdes 
locekli, plaušu ārsti Inetu Grīsli.

– Kas ir HOPS un kas šo slimību ietekmē?
– HOPS atšifrējums ir hroniska obstruktīva plaušu 
slimība. Tās cēlonis ir kaitīgas daļiņas vai gāzes, 
kas nonāk cilvēka bronhos inhalāciju veidā. Vis-
biežākais cēlonis ir smēķēšana, bet šo slimību 
mēdz izraisīt arī kaitīgi darba un dzīves apstākļi. 
Kaitīgās daļiņas izraisa sašaurināšanos elpošanas 
ceļos – bronhos, īpaši sīkajos bronhos –, kā arī 
sabojā plaušu audus. Plaušu karkass tiek bojāts, 
un tāpēc nenotiek pilnvērtīga organisma nodro-
šināšana ar skābekli.
Bojājumi sākas no brīža, kad cilvēks sāk smēķēt 
vai nonāk nelabvēlīgā vidē. Taču simptomi parā-
dās tikai pēc gadiem divdesmit. Tieši tāpēc tā ir 
hroniska slimība, kas sākas pusmūžā.
– Kādi raksturīgi simptomi ļauj cilvēkam 
noprast, ka viņš varētu būt sasirdzis ar HOPS? 
Kā šādā situācijā rīkoties?
– Pirmais simptoms ir elpas trūkums pie fiziskas 
slodzes. Cilvēkam sāk trūkt elpas, darot tieši tos 
pašus darbus, ko agrāk varēja veikt bez ierobe-
žojumiem. Ja pacients ir fiziski aktīvs vai strādā 
fizisku darbu, to pamana ātrāk. Savukārt cilvēks, 
kurš sēž birojā, par elpas trūkumu var sūdzēties 
tikai tad, ja saķer kādu vīrusu. Tieši tāpēc šo sli-
mību atklāj ļoti novēloti. Cilvēks saista elpas trū-
kumu ar pilnīgi ko citu – lieko svaru, vecumu, sirdi, 
netrenētību.
HOPS otrs biežākais simptoms ir klepus ar vai 
bez krēpām.
Šai slimībai ir raksturīgas arī citas izpausmes – 
nespēks, vājums muskuļos, slikta apetīte un kri-
šanās svarā. Cilvēks kļūst nespējīgāks darīt savus 
darbus. Tiek bojāta gan sirds asinsvadu sistēma, 
gan asinsrite kājās. Tieši tāpēc smagos slimības 
gadījumos pacienti cieš no depresija, jūtas izo-
lēti no sabiedrības un nemaz negrib par šo sli-
mību runāt.
Daudzi, uzzinot, ka ir saslimuši ar HOPS, un tas 
noticis tieši smēķēšanas dēļ, nevēlas to pieņemt 
un piekrist šādai diagnozei. Viņi negrib atzīt, ka 
faktiski paši slimību ir izraisījuši. Jau vairākus 
gadus Tuberkulozes un plaušu slimību ārstu aso-
ciācijas biedri nesekmīgi mēģina dibināt pacientu 
biedrību, kura būtu jāvada kādam sabiedriski aktī-
vam slimniekam. Taču tādu atrast nav izdevies. 
Varbūt tāpēc par HOPS sabiedrība ir mazāk infor-
mēta nekā par C hepatītu.
– Vai HOPS var attīstīties visiem smēķētājiem?
– Tā noteikti nav visu smēķētāju slimība. Dau-
dziem ir stipri gēni un šūpulī ieliktas citas slimī-
bas. Vidēji pasaulē 20–25% smēķētāju ir nosliece 
uz HOPS, taču pētījumu dati Skandināvijā liecina, 
ka mūsu reģionā tie varētu būt pat 50% smēķē-
tāju. Slimo gan vīrieši, gan sievietes.
Gēni, kā arī smēķēšanas stāžs nosaka, cik smaga 
būs šī slimība. Vienam tā attīstīsies lēnāk un viņš 
savā dzīvē lielas pārmaiņas nejutīs, cits nepār-
traukti ārstēsies slimnīcās un ātrāk nomirs.
– Kā HOPS var diagnosticēt?

– Tā pa īstam par šo slimību sāka runāt 20. gad-
simta 70. gados, kad attīstījās metodes, kā to 
diagnosticēt. Galvenā diagnostikas metode 
ir spirogrāfija – tā ļauj izmērīt gaisa plūsmas 
ātrumu elpošanas ceļos, gan arī noteikt, kāds ir 
plaušu tilpums. Izmeklējumi parāda, vai bronhi 
ir sašaurināti vai nav. Visbiežāk pie plaušu ārsta 
nonāk smēķējoši pacienti ar elpas trūkumu, kurus 
nosūta ģimenes ārsts. Otrs variants – saķerta elp-
ceļu infekcija un moka klepus. Trešais variants – 
nosūta cits speciālists, piemēram, kardiologs, pie 
kura pacients ārstējas sirds dēļ. Simptomi HOPS 
un sirds slimībām ir līdzīgi. Paši HOPS pacienti 
ārstu nemeklē, ja nu vienīgi sievas atved pārbau-
dīt savus smēķējošos dzīvesbiedrus.
Ja runājam par to, cik daudz cilvēku slimo ar HOPS, 
tad Eiropā šie skaitļi svārstās no 4–10% iedzīvo-
tāju. Latvijā šis skaitlis ir 1,3%. Tas gan nenozīmē, 
ka Latvijā HOPS slimnieku skaits būtu mazāks 
nekā citur, vienkārši pie mums «klibo» diagnos-
tika. Un vēl mazāks cilvēku skaits saņem ārstēšanu.
– Vai nebūtu loģiskāk, ja visiem smēķētājiem 
reizi pa reizei tiktu veikts kāds skrīnings? Vai 
tas nemazinātu šīs slimības izplatību, vai arī 
ļautu to diagnosticēt agrāk?
– Tuberkulozes un plaušu slimību ārstu asoci-
ācija aicina ģimenes ārstus veikt smēķējošiem 
pacientiem pēc 40 gadu vecuma spirometriju 
reizi gadā. Šis izmeklējums ir vienkāršs un lēts. 
Esam atgādinājuši, cik svarīgi neaizmirst uzdot 
jautājumu, vai pacients smēķē, un fiksēt to medi-
cīnas dokumentos.
Lai laikus diagnosticētu HOPS un pievērstu sabied-
rības uzmanību, katru gadu tiek rīkotas izglītojo-
šas konferences ārstiem, kā arī dažādas akcijas 
sabiedrībai, piemēram, HOPS dienas un Spiromet-
rijas dienas tirdzniecības centros un Centrālajā sta-
cijā. Tajās bez maksas var veikt spirometriju, kā 
arī parunāt ar speciālistiem, un atsaucība ir liela.
– Ja šādu akciju laikā kādam no interesen-
tiem spirometrijas rezultāti ir gauži slikti, kas 
notiek tālāk?

– Akcijas laikā diagnozi noteikt nevar. Taču, ja spi-
rometrijas rezultāti ir slikti, jādodas pie plaušu 
ārsta. Piedāvājam cilvēkiem sarakstu ar ārstiem 
un viņu darbavietām, telefoniem. Līdzīgu infor-
māciju var atrast arī internetā mūsu asociācijas 
mājaslapā pulmo.lv.
Ja diagnoze tiek apstiprināta, sākas ārstēšana. 
Jā, slimība ir ārstējama, bet ārstēšana norit visas 
dzīves garumā, un tā ir dārga. Krīzes laikā valsts 
līdzfinansējums nepieciešamajiem medikamen-
tiem tika samazināts līdz 50% un vēl joprojām 
palicis šādā līmenī.
Tas diemžēl noved pie situācijas, ka pacienti bieži 
vien zāles nelieto. Pirmkārt, HOPS pacienti nejūt 
tik strauju uzlabošanos, kādu gribētu. Otrkārt, 
viņam vienkārši nav naudas. Vienu mēnesi pērk, 
bet otru nepērk.
Sadarbībā ar Mēness aptiekām mēs pētījām HOPS 
zāļu lietošanu. Rezultāti ir ļoti bēdīgi – tikai 16% 
pacientu nopērk zāles ar nākamo recepti. Tas 
nozīmē, ka pat tad, kad diagnoze ir apstiprināta 
un zāles izrakstītas, cilvēks tās iegādājies un sācis 
lietot, iespējams, nākamajā mēnesī viņš finansiālu 
apsvērumu dēļ tās vairs nelietos.
– Kāda ir HOPS ārstēšana? Vai tās ir tabletes, 
injekcijas vai inhalācijas?
Tās ir inhalācijas, kas jālieto regulāri, lai paplaši-
nātu bronhus un mazinātu elpas trūkumu. Regu-
lāra ārstēšanās aizkavē slimības uzliesmojumus un 
uzlabo vispārējo pašsajūtu. Paralēli medikamen-
tozajai ārstēšanai svarīga ir rehabilitācija – elpoša-
nas vingrojumi un aktivitātes vispārējā veselības 
stāvokļa uzlabošanai.
– Kādi faktori ietekmē terapijas efektivitāti?
Pirmkārt, jāatmet smēķēšana, jo, turpinot šo neti-
kumu, slimība attīstās.
Otrkārt, pacienta līdzestība terapijai – jāiemā-
cās pareizi lietot inhalācijas ierīces, un, ja tie 
ir tablešu veida medikamenti, tie jālieto pēc 
ārsta norādījumiem.
Ne mazāk svarīgas ir slimnieka aktivitātes 
un fakts, vai viņš savu slimību pieņem, kā arī 

blakussaslimšanas. Ir vērojams paradokss: ja 
pacientam vienlaikus ir plaušu un sirds slimība, 
viņš visbiežāk izvēlas ārstēt vienu, un parasti tā 
būs sirds.
– Jūs teicāt, ka HOPS ārstēšana norit visa mūža 
garumā. Vai, diagnosticējot slimību laikus un 
kārtīgi sekojot ārstu norādījumiem, var būt 
situācijas, kad ārstēšanu drīkst pārtraukt?
– Publikācijas rāda, ka gadījumos, ja ārstēšanu sāk 
laikus, tad simptomus var mazināt un ārstēšanu 
uz laiku pārtraukt, piemēram, vasaras periodā. 
Tomēr tas vienmēr jāsaskaņo ar ārstu.
Mūsu zināšanas par HOPS visu laiku uzlabojas, 
attīstās inhalācijas ierīces. Līdz ar to pieaug iespē-
jas palīdzēt pacientiem.
– Kādā vecumā visbiežāk tiek novērots HOPS?
– Mēs parasti redzam pacientus pēc 60 gadu 
vecuma ar ielaistu slimību. Labāk būtu slimību 
atklāt agrāk, tūlīt pēc 40 gadiem, jo tad ārstēša-
nas rezultāti ir labāki.
Mēs visi novecojam, un noveco arī mūsu plaušas 
– tās vairs nav tik elastīgas kā jaunībā. Arī plaušu 
tilpums, gadiem ejot, samazinās. HOPS pacien-
tam šie procesi norit daudz, daudz straujāk. Tādēļ, 
diagnosticējot HOPS 60 gadu vecumā un atme-
tot smēķēšanu, nav garantijas, ka slimību izdo-
sies apturēt.
– HOPS visa ļaunuma sakne ir smēķēšana. 
Kādas vēl slimības šis netikums var izraisīt?
– Pirmkārt, hronisku iekaisumu bronhos jeb bron-
hītu simtprocentīgi visiem smēķētājiem. Smē-
ķētāju klepus liecina, ka bronhi ir iekaisuši, un 
tieši tā – ar iekaisumu – tie cīnās pret dūmiem. 
Otrkārt, plaušu vēzi. Ja mēs salīdzinām dažādas 
vēžu formas, tad plaušu vēzim ir vissliktākās izdzī-
vošanas prognozes. Vēl ir retās plaušu audu sli-
mības, piemēram, histiocitoze, kuru veiksmīgi 
ārstē, atmetot smēķēšanu. Zināms, ka smēķētāji 
biežāk slimo ar plaušu karsoņiem un tuberkulozi 
nekā nesmēķētāji.
Ja cīņa pret smēķēšanu būs sekmīga, tad ārstiem, 
īpaši plaušu speciālistiem, darbs kļūs vieglāks.

JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

Ineta Grīsle: «Lai laikus diagnosticētu HOPS, Tuberkulozes un plaušu slimību ārstu asociācija aicina ģimenes ārstus veikt smē-
ķējošiem pacientiem pēc 40 gadu vecuma spirometriju reizi gadā. Šis izmeklējums ir vienkāršs un lēts.»

HOPS: no pastāvīga klepus līdz dziļai depresijai
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ALVILS KRAMS,

asociētais profesors, plaušu 

slimību speciālists

Ko nozīmē četri «maģiskie» 
burti HOPS?
HOPS – tā ir Hroniska Obstruktīva Plaušu Slimība. 
Agrāk mēs šo slimību saucām citādi – plaušu 
emfizēma un/vai hronisks obstruktīvs bronhīts. 
HOPS raksturo:

 zneatgriezeniski gaisa plūsmas traucējumi elp-
ceļos (obstrukcija),
 zslimības pamatā ir iekaisums kā atbildes reakcija 
uz kaitīgu aerosolu daļiņu vai gāzu inhalāciju, 
galvenokārt tā ir cigarešu smēķēšanas sekas,
 zgalvenā sūdzība ir elpas trūkums – sākotnēji 
pie slodzes, vēlāk arī miera stāvoklī, pārsvarā 
gadījumu novēro arī klepu ar krēpām,
 zslimība lēni, bet nepārtraukti progresē,
 zkaut gan HOPS ir plaušu slimība, tā izraisa arī 
būtiskas pārmaiņas citos orgānos (asinsvados, 
sirdī, muskuļos).

Svarīgi zināt, ka HOPS ir bieži sastopama, taču 
novēršama, ārstējama un viegli diagnosticē-
jama slimība!

Kuras cilvēku grupas var 
saslimt ar HOPS?
Attīstītās valstīs (arī Latvijā) 80–90% gadījumu 
HOPS cēlonis ir smēķēšana, pārējos gadījumos – 
galvenokārt arodfaktori. No plaušu slimību spe-
ciālista (pneimonologa) viedokļa nav vesela 
smēķētāja – iekaisums elpceļos attītās VISIEM 
regulārajiem smēķētājiem, savukārt HOPS – kat-
ram otrajam!

Kā var diagnosticēt šo slimību?
HOPS diagnosticēt ir ļoti viegli – jāveic spi-
rometrija! Samērā lēts un mūsdienās plaši pie-
ejams izmeklējums. Ar spirometriju (spirogrāfiju) 
var izmērīt «cik daudz?» un «cik ātri?» mēs varam 
ieelpot un izelpot. Svarīgākais rādītājs ir FEV
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maksimālais gaisa daudzums, ko varam izelpot 
pirmajā sekundē. Jo šaurāki elpceļi, jo lēnāka izel-
pas plūsma, jo mazāk var izelpot.

Spirometrija būtu jāveic:
 z ilgstošiem smēķētājiem,
 zaroda riska gadījumā,
 z ja simptomi liecina par iespējamu plaušu sli-
mību (elpas trūkums!!!),
 zģimenē biežas plaušu slimības.
 zSpirometrs ir pieejams katrā pneimonologa 
kabinetā, faktiski visās lielākajās Latvijas poli-
klīnikās, arī atsevišķās ģimenes ārstu praksēs.

Es smēķēju jau 25 gadus. 
Vai man var būt HOPS?
Protams. Jebkurā gadījumā vēlams veikt spiro-
metriju (un, protams, pārtraukt smēķēt).

Mēģiniet godīgi atbildēt uz diviem jautājumiem:
 zVai jums no rīta nav regulāri jāatkrēpojas? Pre-
tēji daudzu smēķētāju uzskatam tā nav norma 
un liecina par hronisku bronhītu.
 zKurā stāvā, kāpjot pa trepēm, jums jāapstājas 
elpas trūkuma dēļ? Elpas trūkums ir nepatī-
kama sajūta, un HOPS slimnieki apzināti un 

neapzināti izvairās no slodzes, tādējādi it kā 
elpas trūkuma tās laikā nav, bet patiesībā jāap-
stājas jau otrajā–trešajā stāvā. Veselam indivī-
dam arī 50–60 gadu vecumā bez problēmām 
būtu jāuzkāpj vismaz 5–6 stāvā.
 zSmēķētājiem ar iepriekš minētajām sūdzībām 
obligāti nepieciešams doties pie ārsta un cita 
starpā veikt arī spirometriju.

Kāda ir efektīvākā HOPS ārstēšana 
(t.s. «zelta standarts»)?
Atmest smēķēšanu, kā arī regulāri un pareizi 
lietot inhalējamos bronhus paplašinošos (dila-
tējošos) līdzekļus.
Smēķēšanas atmešana ir visefektīvākā iespēja 
būtiski samazināt iekaisumu elpceļos un palēni-
nāt slimības progresēšanu. Bronhus paplašinošie 
līdzekļi ne tikai efektīvi mazina elpas trūkumu, 
bet arī uzlabo fiziskās slodzes toleranci un dzīves 
kvalitāti kopumā, būtiski mazina uzliesmojumu 
biežumu, kā arī mirstību (!).

Diemžēl daudziem slimniekiem šo patiešām 
efektīvo zāļu pieejamību ierobežo valsts institū-
ciju nespēja vai nevēlēšanās pildīt solīto – atjau-
not uz laiku (!) pazemināto (no 75% uz 50%) 
medikamentu kompensācijas apjomu ne tikai 
HOPS, bet arī daudzām citām plaušu slimībām.

Kuram speciālistam būtu 
jāapstiprina HOPS diagnoze un 
jārekomendē sākotnējā ārstēšana?
Tas noteikti ir pneimonologs (plaušu slimību spe-
ciālists). It kā jau ārstēšanu varētu uzsākt arī ģime-
nes ārsts, bet ... .

Pirmkārt, speciālistam nepieciešams pre-
cizēt diagnozi. Iespējams, ka pacientam ir arī 
kāda cita slimība, savukārt daļai (katram piek-
tajam, sestajam) HOPS slimnieku vienlaikus ir arī 
bronhiālā astma, un viņiem bez bronhus papla-
šinošajiem līdzekļiem obligāti jālieto arī inhalēja-
mie glikokortikoīdi.

Otrkārt, visi HOPS slimnieki nav vienādi – 
eksistē t.s. fenotipi. Piemēram, daļai pacientu 
klīniskajā ainā prevalē hronisks bronhīts (daudz 
krēpu), savukārt citiem – plaušu emfizēma (zema 
slodzes tolerance, apspīlēta krūškurvja sajūta). 
Daļai pacientu ir bieži slimības uzliesmojumi, 
citiem tādus vispār nenovēro. Bez iepriekš minē-
tajiem eksistē arī citi medikamenti un ārstēšanas 
iespējas, par kurām lemt tomēr ir pneimono-
loga kompetencē.

Treškārt, plaušu slimību speciālisti un viņu 
māsas ir labāk sagatavoti motivēt pacientu un 
palīdzēt viņam atmest smēķēšanu.

Ceturtkārt, varbūt pats svarīgākais – tā 
ir optimālā inhalatora piemeklēšana un 
pacientu apmācība.

Kāpēc inhalācijas ierīcei 
ir tik liela loma?
Medikamentu inhalācijai ir ļoti liela priekšrocība – 
zāles nokļūst tieši elpceļos, tādējādi iespējams 

lietot desmitām reižu mazākas devas nekā iek-
šķīgi. Šāds zāļu ievadīšanas veids mazāka bla-
kusparādību riska dēļ ir arī daudzkārt drošāks. 
Galvenā problēma – inhalatorus nepieciešams 
lietot pareizi, jo tikai tādā gadījumā iespējams 
panākt vēlamo efektu. Pareizāk būtu teikt, ka, 
lietojot inhalatorus nepareizi, efekta vispār nav!

Nespēja apgūt konkrēta inhalatora pareizas 
lietošanas instrukciju nav tikai bērnu problēma. 
Tā pārsteidzoši bieži ir problēma pieaugušiem 
pacientiem pat ar augstāko izglītību, nemaz neru-
nājot par vecāka gadagājuma HOPS slimniekiem. 
Ne velti dažas pēdējo gadu ārstēšanas vadlīnijas 
rekomendē pārbaudīt vecāka gadagājuma HOPS 
pacientu inhalatoru lietošanas tehniku katra (!!) 
ārsta apmeklējuma laikā.

Šobrīd astmas un HOPS slimnieku ārstēšanā 
ir pieejami desmit dažādi inhalatori. Tas ir ļoti 
labi, jo paver papildu iespējas piemeklēt opti-
mālo inhalatoru.

Jāpiebilst, ka daudzviet valstī ir Bronhiālās 
astmas un HOPS slimnieku apmācības kabineti, 
kuros strādā apmācītas māsas un speciālisti. Šiem 
kabinetiem ir tāmes finansējums un, piemēram, ar 
ārsta nosūtījuma par apmācību pie māsas pacien-
tam nekas nav jāmaksā.

Kāpēc HOPS slimniekam ir tik 
svarīgi saglabāt ikdienas fizisko 
aktivitāti, ja slodzes gadījumā 
viņš riskē izjust elpas trūkumu?
HOPS slimnieka elpceļi izelpā ir šaurāki nekā 
ieelpā, līdz ar to arī izelpa ir salīdzinoši ilgāka. 
Elpojot mierīgi, HOPS slimnieka pārmērīgi uzpūs-
tās plaušas pagūst iztukšoties, taču, elpojot bie-
žāk, tās arvien vairāk nepagūst izelpā pilnvērtīgi 
iztukšoties un var novērot papildu uzpūšanos. 
Slodzes gadījumā tas arī ir galvenais cēlonis, 
kāpēc slimniekam jāapstājas (viņš vienkārši vairs 
nespēj ieelpot!).
Jo netrenētāki un, atvainojiet, tizlāki mēs esam, 
jo vairāk slodzes gadījumā mēs hiperventilējam 
(elpojam biežāk un/vai dziļāk). Ja jūs regulāri 
nesportojat, mēģiniet paanalizēt savas sajūtas, 
skrienot pakaļ tramvajam vai ātrākā solī uzkāpjot 
3–4 stāvā. HOPS slimniekam veidojas apburtais 
loks. Slodzes gadījumā viņam ir elpas trūkums, 
tādēļ viņš no tās izvairās. Jo vairāk viņš izvairās, 
jo netrenētāks kļūst un attiecīgi vairāk hiperven-
tilē. Jo vairāk hiperventilē, jo pie mazākas slodzes 
parādās elpas trūkums, utt.
Tādēļ HOPS slimniekam obligāti jācenšas saglabāt 
ikdienas fiziskā aktivitāte, piemēram, nodarbojo-
ties ar nūjošanu. Iepriecina, ka Nacionālā rehabili-
tācijas centra Vaivari speciālisti profesionāli augstā 
līmenī ir uzsākuši ar plaušu slimībām (tai skaitā arī 
ar HOPS) sirgstošo pacientu rehabilitāciju.

Vai ar HOPS slimo arī sievietes?
Sievietei smēķēšanas sekas ir vismaz tikpat nopiet-
nas kā vīriešiem – katrs otrais smēķētājs nomirst 
priekšlaikus no smēķēšanas izraisītas slimības.

Vai HOPS (un plaušu vēzis) ir vīriešu slimība? 
Latvijā pārliecinoši JĀ, jo vēl 80-jos gados smē-
ķētāju vīriešu bija kādas 5–6 reizes vairāk nekā 
sieviešu (šobrīd regulāri smēķē 45–50% vīriešu 
un 15–20% sieviešu, savukārt pusaudžu vidū 
starpību faktiski vairs nevēro – ap 40%!). Tomēr 
pasaulē, piemēram, ASV tās arvien vairāk kļūst 
tieši par sieviešu slimībām. Kāpēc?

Pirmkārt, sievietes ir jutīgākas pret atkarības 
veidošanos no nikotīna.

Otrkārt, tās negatīvā nozīmē ir «apzinīgākas» 
smēķētājas, jo «ievelk» tabakas dūmus dziļāk 
plaušās un ilgāk aiztur elpu ieelpā.

Treškārt, pusaudzēm vairāk nekā zēniem 
smēķēšana aizkavē normālu plaušu attīstību.

Ceturtkārt, šķiet, ka tieši sievietēm smēķētā-
jām HOPS un plaušu vēzis attīstās biežāk.

Tomēr, runājot par sievietes smēķēšanu, 
jādomā, pats sliktākais ir grūtnieces smēķē-
šana. Tā ir klaja vardarbība pret pašas bērnu.

Vai HOPS ir nāvējoša slimība?
JĀ. Šobrīd pasaulē HOPS ir trešais biežākais 
nāves cēlonis. Tieši ar pašu HOPS, progresē-
jot elpošanas nepietiekamībai (nosmokot!), 
nomirst ceturtā daļa slimnieku, savukārt 2/3 
gadījumu viņi mirst ar sirds un asinsvadu sli-
mībām vai plaušu vēzi. HOPS slimniekiem ir 
2–4 reizes augstāks miokarda infarkta, insulta 
vai pēkšņas nāves risks. Kāpēc tā? Šobrīd gan 
aterosklerozes, gan miokarda infarkta (sirds 
vainagartēriju vai tās zaru tromboze) attīstību 
pamatā skaidro ar iekaisumu. HOPS slimnie-
kiem no plaušām asinsritē «ieskalojas» ne tikai 
smēķēšanas toksiskie produkti, bet arī iekai-
suma mediatori. Vīriešiem asinsvadu bojājums 
vecina arī erektīlās funkcijas traucējumus. Daļa 
HOPS slimnieku novājē (mazinoties muskuļu 
masai), viņiem ir paaugstināts cukura diabēta 
un osteoporozes risks.

Pāragras nāves riska prognozei kopumā, kā 
arī mirstībai tieši ar sirds un asinsvadu slimī-
bām pazemināta plaušu funkcija (FEV
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rākas reizes būtiskāks faktors nekā holesterīna 
līmenis asinīs!

Ko HOPS pacients pats var darīt savas plaušu 
veselības labā?
Pirmkārt, atmest smēķēšanu. Gan šajā jautā-
jumā, gan vispār HOPS ārstēšanā nepārvērtē-
jami svarīga ir sadarbība ar savu ģimenes ārstu 
un plaušu slimību speciālistu.
Otrkārt, pareizi un regulāri visu gadu lietot ārsta 
ordinēto ārstēšanu, arī tajos gadījumos, ja šķiet, 
ka jūties labāk.

Treškārt, ievērot elementāru higiēnu – bie-
žāk mazgāt rokas, jo vīrusu infekcija («saauk-
stēšanās»), kas ir biežākais HOPS uzliesmojuma 
izraisītājs, tiek pārnēsāta galvenokārt ar rokām.

Ceturtkārt, katru gadu vakcinēties pret gripu!
Piektkārt, būt fiziski aktīvam ik dienu!
Jo mazāk HOPS pacients smēķē (nesmēķē!), 

jo aktīvāks ir ikdienā, jo ilgāk viņš dzīvo!

PACIENTU IZGLĪTĪBAI

Biežāk uzdotie 
jautājumi par HOPS

OKOK
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Vīriešuveselības avīze

TOMS ZVIRBULIS

HIV ir viena no bīstamākajām vīrusinfek-
cijām pasaulē, ar kuru šobrīd ir inficēti 
aptuveni 40 miljoni planētas iedzīvotāju. 
Liela problēma imūndeficīta vīruss ir arī 
Latvijā, kura pēc jauno reģistrēto saslim-
šanas gadījumu skaita ir līdere visā Eiro-
pas Savienībā.

Par to, kāpēc ir izveidojusies šāda situācija, kā 
notiek cīņa ar HIV un kā no šīs slimības izvairīties, 
uz sarunu esmu aicinājis SIA RAKUS stacionāra 
Latvijas Infektoloģijas centrs HIV/AIDS ambulato-
rās nodaļas vadītāju Ingu Ažiņu.

– Kāda ir būtiskākā atšķirība starp HIV un 
AIDS? 
– HIV ir cilvēka imūndeficīta vīruss. Nonā-
kot organismā, vīruss vairojas un pakāpeniski 
sagrauj imūnsistēmu. Rezultātā cilvēks daudz 
vieglāk saslimst arī ar citām slimībām. Viņš paliek 
kā pliks, un jebkurš mikrobs vai vīruss ļoti ātri 
var cilvēkam kaitēt. Biežākā slimība, ar kuru var 
saslimt HIV pacients, jau gadiem ilgi ir tuberku-
loze un atipiskas plaušu slimības, dažādas sēnīšu 
slimības u.c. Tā nav vienkārši sēnīte uz naga, bet 
gan organismā esošas sēnītes, kuras var konsta-
tēt tikai ārsti. Sākotnēji slimību sauc tikai par HIV, 
bet, pievienojoties citām slimībām, tā kļūst par 
AIDS. Tā ir galvenā atšķirība. Man kā ārstei cil-
vēkiem ir grūti šo slimību izskaidrot, jo tai nav 
viena vai divu raksturīgu simptomu. Var parā-
dīties akūti simptomi – temperatūra, nespēks 
vai caureja –, bet tas raksturo arī daudzas citas 
vīrusu infekcijas. Ja cilvēks nav narkotiku lietotājs 
vai kādu citu šo slimību raksturojošo sabiedrī-
bas grupu pārstāvis, viņš var ārstēties, piemē-
ram, no saaukstēšanās un neapmeklēt ārstu. 
Ar laiku simptomi pāriet, un iestājas latentā jeb 
neredzamā fāze, kad nav nekādu pazīmju. Tā 
var ilgt līdz pat desmit gadiem. Vienīgais veids, 
kā uzzināt par vīrusa esamību vai neesamību, 
ir asins tests.
– Kā cilvēks var pasargāt sevi no HIV?
– Sākotnēji ir jāsaprot, kā ar šo slimību var 
saslimt. To var iegūt neizsargātu dzimumattie-
cību laikā ar cilvēku, kura statuss nav zināms. 
Sevi pasargāt mēs varam, lietojot prezervatīvus 
vai esot uzticīgam vienam partnerim. Nākamais 
ir seksa veidi. Slimība aizsākās geju populācijā, 
jo viņiem ir traumatisks sekss, tāpēc ir augstāks 
risks saslimt. Noteikti jāatzīmē narkotiku lieto-
šanu, izmantojot kopīgu šļirci. Ja vienam nar-
komānam ir vīruss, tad ar asins piejaukumu tiek 
inficēti visi kopīgās adatas lietotāji. Vislabākais 
risinājums, protams, ir nelietot narkotikas vispār. 
Taču, ja narkotikas tomēr tiek lietotas, tad labā-
kais veids, kā izvairīties no inficēšanās, ir izlie-
totās šļirces nogādāt šļirču apmaiņas punktos, 
vecās nodot un pretī saņemt jaunas.
– Kāds ir risks saslimt ar HIV asins pārlieša-
nas laikā?
– Latvijā šādi gadījumi nav reģistrēti, jo testi ir 
ļoti jutīgi un precīzi. Visas asinis tiek pārbaudītas 
ne tikai uz HIV, bet arī uz citām asins transmisī-
vajām slimībām.
– Vai sabiedrības izglītošana varētu palīdzēt 
pasargāt cilvēkus no saslimšanas ar HIV?
– Protams, mēs visvairāk baidāmies no tā, ko 
mēs nezinām. Izglītoti cilvēki zina, kā var saslimt 
ar HIV un zina, kā sevi no tā pasargāt. Neizglī-
toti cilvēki no slimības baidās un par to nerunā. 
Mūsu sabiedrībā pieņemtais stereotips, ka HIV 
ir problēma tikai geju, narkotiku lietotāju un 

cietumnieku vidū, ir pagājušā gadsimta mīts. 
Ja cilvēks nepieder šīm grupām, tad tas neno-
zīmē, ka par to nav jāsatraucas. Ir jāsaprot, ka šīs 
slimības pacientu seja mainās, mēs to redzam 
ikdienā. Es redzu, kādi cilvēki pie manis atnāk, 
un atpakaļceļa viņiem vairs nav.
Vairāk ir jāstrādā profilaktiski, un sabiedrība ir 
jāizglīto ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību. Neva-
jag nevienu biedēt, vienkārši seksuāli aktīviem 
cilvēkiem ir jāizskaidro, ka HIV ir tāda pati prob-
lēma kā hlamīdijas, gonoreja, sifiliss, C un B 
hepatīts. Faktiski vajadzētu izglītot pilnīgi visu 
sabiedrību, sākot ar skolniekiem un beidzot ar 
vecāka gājuma cilvēkiem, kā arī pašus mediķus. 
Jā, agrāk HIV skāra tikai homoseksuālo sabied-
rības daļu, bet tagad arvien vairāk pacientu 
ir heteroseksuāli cilvēki vecumā no 20 līdz 40 
gadiem, kuri var par šīs slimības esamību nezi-
nāt ilgi un turpināt to izplatīt. Vienīgais, ko es kā 
ārsts varu darīt, ir piedāvāt šim cilvēkam ārstē-
šanu. Mans galvenais uzdevums ir ar pretvīrusa 
medikamentiem palīdzēt pacientam nomākt 
vīrusu līdz nenosakāmam līmenim, kad viņš to 
nevar nodot tālāk. Tāpēc laikus uzsākta ārstē-
šana ir prioritāte.
– Vai parastu asins analīžu laikā var atklāt 
vīrusu? 
– Tas arī ir viens no mītiem. Pat pēc atrašanās 
slimnīcā un analīžu veikšanas nav iespējams 
sniegt konkrētu atbildi par to, vai cilvēks ir infi-
cēts. Šis stereotips ir jālauž. HIV testu var veikt 
pie ģimenes ārsta vai urologa, vai ginekologa, 
vai jebkurā no Latvijas laboratorijām. Tikai tad 
varat būt pārliecināts par to, ka jums ir šī slimība 
vai arī nav.
Jāatceras: ja ir bijis aizdomīgs dzimumakts un tas 
noticis bez prezervatīva, aizejot pie ārsta dienu 
pēc notikuma, jums uzrādīsies negatīvas analī-
zes. Vīrusam ir inkubācijas periods, lai tas varētu 
iekļauties organismā. Ir jāpaiet 4–6 nedēļām, un 
tikai tad var veikt testu, un pēc tam arī spriest 
par savu veselības stāvokli. Rezultāts ir pieejams 
uzreiz. Mēs sniedzam arī pirmstesta konsultāciju 
un ar cilvēku izrunājam, kāpēc viņš vispār vēlas 
veikt testu, un pēc kāda laika perioda HIV tests 
jāatkārto. Pašam cilvēkam ir jāsaprot: ja viņam 
regulāri mainās partneri, tad obligāti šāds tests ir 
jāveic vismaz reizi gadā. Cilvēks reizēm neaizdo-
mājas par šiem jautājumiem. Runājot ar jaunie-
šiem, bieži dzirdam stāstus, ka netiek izmantoti 
izsargāšanās līdzekļi, balstoties uz partnera soci-
ālo un ekonomisko statusu. Jāsaprot, ka cilvēka 
ārējais izskats šajā gadījumā neliecina ne par ko.
– Vai inficēšanās notiek pilnīgi visos 
gadījumos? 
– Medicīnā nekas nenotiek 100% gadījumu, tas 
ir atkarīgs no daudziem faktoriem. Cik ilgs bijis 
dzimumakts, vai tas ildzis minūti, desmit minū-
tes vai stundu, tas noticis alkohola vai narkotiku 
ietekmē. Cik traumatisks ir bijis dzimumakts, vai 
meitenei bijušas mēnešreizes, jo ir jābūt iesais-
tītām asinīm. Jebkurš dzimumakts ir saistīts 
ar mikrotraumām. Tāpēc tik bīstams ir anālais 
sekss, jo tas nav iespējams bez traumām. Tas viss 
paaugstina inficēšanās risku. Ja vēl partnerim ir 
augsta vīrusa slodze un viņš nesaņem pretvīrusa 
ārstēšanu, tad risks ir ļoti augsts.
– Kādas ir pirmās pazīmes, kas var liecināt 
par to, ka cilvēks ir inficējies ar HIV?
– Nav vienas raksturīgas pazīmes. Ja cilvēks infi-
cējas, var parādīties gripai līdzīgi simptomi. Vieg-
lākos gadījumos nekādu īpašu pazīmju nebūs, 
tas ir ļoti individuāli. Protams, var būt biežākas 
saaukstēšanās, nogurums, bet kurš gan kādreiz 
nejūtas noguris? Tas jāizstāsta ģimenes ārstam, 

jo HIV nav vienīgā slimība, kas var izraisīt minē-
tos simptomus. Pārbaudīt vīrusa neesamību ir 
ļoti vienkārši, veicot HIV testu. Pēc tam var droši 
meklēt citus tā brīža saslimšanas cēloņus.
– Kā notiek infekcijas ārstēšana un kādi medi-
kamenti tiek izmantoti?
– Pretvīrusa medikamentu klāsts ir tāds pats, kā 
citur pasaulē. Vienīgais mīnuss Latvijā ir tāds, ka 
krīzes laikā mēs bijām spiesti mainīt ārstēšanas 
kritērijus, tā nostādot HIV pacientus neapskau-
žamā situācijā. Pagāja ilgs laiks, līdz pat 2016. 
gadam, kad Latvijas amatpersonas mūs beidzot 
sadzirdēja, jo Eiropas institūcijas sāka par Latviju 
runāt ļoti skaļi. Mēs esam pirmajā vietā ES jaunat-
klāto HIV un AIDS gadījumu skaita ziņā. Rezultātā 
tika mainīti ārstēšanas pamatkritēriji. Vienkāršā 
valodā skaidrojot, imūnsistēmā ir CD4 šūnas, kas 
atbild par vīrusa vairošanos. Kad vīrusa koncen-
trācija palielinās, šo šūnu skaits samazinās. Ko 
dara preparāti? Tie bloķē vīrusa reprodukciju, 
un imūnsistēma ir spējīga atjaunoties. Veselam 

cilvēkam šādu šūnu skaits uz vienu asins kubik-
mililitru ir 700–1000. HIV pacientiem Latvijā tika 
gaidīts, līdz šūnu skaits samazināsies līdz 200, 
un tikai tad varējām piedāvāt uzsākt ārstēšanu, 
kamēr pasaulē respektē pētījumus, kur ārsti 
ārstēšanu uzsāk neatkarīgi no CD4 šūnu skaita. 
Tātad ārstēšana tiek uzsākta uzreiz, līdzko atklāta 
slimība. Latvijā šis kritērijs kopš pagājušā gada ir 
350 šūnas. Ārstēšana ir bez maksas, un tas ir ļoti 
pareizi, jo terapija ilgst visu mūžu.
– Cik svarīga HIV gadījumā ir agrīna 
diagnostika? 
– Tā ir ļoti svarīga. Pirmkārt, lai nesaslimtu ar 
citām slimībām un tās nenodarītu cilvēkam kai-
tējumu. Otrkārt, lai neinficētu citus. Treškārt, ir 
jāņem vērā ekonomiskais aspekts, jo slims cilvēks 
nebūs darbspējīgs cilvēks. Cits stāsts ir par to, vai 
inficējušies cilvēki pie mums nonāk, jo aiz rokas 
mēs nevienu uz šejieni nevedam. Lai konstatētu 
vīrusu agrīni, liela loma ir arī ģimenes ārstiem. 
Viņiem ir jāpiedāvā saviem pacientiem izdarīt 
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Inga Ažiņa: «Agrāk HIV skāra tikai homoseksuālo sabiedrības daļu, bet tagad arvien 
vairāk pacientu ir heteroseksuāli cilvēki vecumā no 20 līdz 40 gadiem, kuri var par 
šīs slimības esamību nezināt ilgi un turpināt to izplatīt. Vienīgais, ko es kā ārsts varu 
darīt, ir piedāvāt šim cilvēkam ārstēšanu. Mans galvenais uzdevums ir ar pretvīrusa 
medikamentiem palīdzēt pacientam nomākt vīrusu līdz nenosakāmam līmenim, 
kad viņš to nevar nodot tālāk.»

Inga Ažiņa: «Jāļauj ārstēt visus pacientus, kuriem ir noteikta HIV diagnoze»
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šādu testu. Tāpat ir svarīgi runāt ar sabiedrību 
un īpaši jauniešiem.
– Vai šo slimību ir iespējams izārstēt pavisam?
– Šobrīd nē. Ja pacients pārtrauks terapiju, tad 
vīruss atgriezīsies no jauna. Vīrusu var nomākt, 
bet pilnībā dabūt to laukā no organisma nav 
iespējams. Arvien tiek izgudroti jauni medika-
menti, kurus būtu ērtāk lietot. Mēs gaidām ilgsto-
šas iedarbības injicējamos medikamentus, kurus 
var lietot reizi nedēļā vai pat reizi mēnesī.
– Vai valsts stingri kontrolē medikamentu 
lietošanu? 
– Protams, ir medikamentu izsniegšanas notei-
kumi. Mums ir konsilijs, kura sastāvā ir vairāki ārsti 
infektologi, reizēm tiek iesaistīti speciālisti no 
citām klīnikām. Šādi konsiliji notiek katru nedēļu, 
un mēs individuāli izskatām katru gadījumu.
– Kā pacientam ir jārīkojas, ja viņa analīzes ir 
pozitīvas, un kāda ir pirmā lieta, kura jāizdara?
– Ir jāzvana uz Infektoloģijas centru un jāpie-
sakās vizītē pie ārsta infektologa, lai apspriestu 
slimības ārstēšanas plānu. Tas nav infarkts, kur 
uzreiz ir jādod zāles un jādodas uz slimnīcu palī-
dzības saņemšanai. Pie mums strādā arī psiho-
terapeits, drāmas terapeits, ir atvērts līdzestības 
kabinets, kur cilvēkam izskaidros visu par viņam 
nepieciešamo terapiju. Ir pieejams arī sociālais 
darbinieks. Mēs pacientam paņemam pirmās 
analīzes un nosakām imunoloģisko statusu, pār-
baudām, vai nav kādu citu slimību. Šis process 
aizņem aptuveni nedēļu. Mums ir ļoti spēcīgas 
pacientu organizācijas, kurās cilvēks var mek-
lēt atbalstu. Grūtāk ir ar sieviešu organizācijām, 
jo sievietēm psiholoģiski ir grūtāk atvērties. 
Arī Infektoloģijas centrā ir pieejams uzticības 
tālrunis, un cilvēks nekad nav pamests viens 
pats, viņam būs pieejama informācija par to, 
kur griezties.
– Kura dzimuma pārstāvji biežāk saslimst 
ar HIV? 
– Vīrieši. Tāda situācija ir gan Latvijā, gan pasaulē. 
Tas skaidrojams ar slimības transmisiju. Pirmie ar 
šo slimību saskārās homoseksuāli vīrieši, un pēc 
tam klāt nāca narkotiku lietotāji. 2001. gadā Lat-
vijā bija lielākā HIV incidence, kad tika reģistrēti 
807 jauni gadījumi. Vidēji gadā tie ir 350 jauni 
saslimšanas gadījumi. Mūsu populācijai tas ir liels 

skaitlis, un šajā ziņā esam Eiropas «līderi». Līdz 
šim lielākā saslimstība bija Igaunijā, bet kopš šī 
gada tie esam mēs. Lietuvā situācija ir nedaudz 
labāka, bet tik un tā Baltijas valstis Eiropas HIV 
kartē ir iekrāsotas sarkanā krāsā.
– Vai ir kāda konkrēta riska grupa?
– Ja mēs runājam par prevalenci, tad skaitļi ir pie-
rādījuši, ka vairāk slimo vīrieši. Tajā pat laikā ar 
slimību var slimot jebkurš. Ja agrāk tās bija kon-
krētas sabiedrības daļas, tad tagad HIV pacienta 
seja kļūst arvien ikdienišķāka. Pasaulē šobrīd ir 
aptuveni 40 miljoni inficēto, un kopš epidēmi-
jas sākuma ar šo slimību ir saskārušies 78 miljoni 
cilvēku. Kopš 2015. gada katru gadu tiek reģis-
trēti aptuveni 1,5 miljoni jaunu HIV gadījumu.
– Vai šāda situācija varētu būt saistīta ar lielo 
HIV izplatību Āfrikā?
– Jā, šajā kontinentā infekcija ir izplatīta, bet arī 
Eiropā nav teritoriju bez šīs slimības. Labi, ka 
samazinās cilvēku mirstība. No HIV/AIDS nemirst, 
ja ārstēšana tiek uzsākta laikus. Mirst no pavado-
šajām jeb oportūnistiskajām slimībām, kas attīstās 
šo cilvēku ļoti zemās imunitātes dēļ. Intravenozo 
narkotiku lietotāju vidū pirms 15 gadiem HIV pre-
valence bija 75%. Šis skaitlis daudz nav mainījies, 
taču pēdējā laikā viņu īpatsvars kopējā pacientu 
skaitā samazinās, jo, kā jau teicu, HIV pacienta seja 
kļūst arvien ikdienišķāka. Pagājušajā gadā Latvijā 
tika atklāti 230 jauni HIV saslimšanas gadījumi 
starp vīriešiem un 135 – sievietēm.
– Vai HIV pozitīvai mātei noteikti dzims HIV 
pozitīvs bērns?
– Ja laikus tiek uzsākta profilaktiska ārstēšana un 
māte no 14. grūtniecības nedēļas lieto pretvīrusa 
medikamentus, bērnam, visticamāk, HIV vīrusa 
nebūs. Mātei ir svarīgi sadarboties un uzklau-
sīt ginekologa viedokli par šo situāciju. Ja viss 
nepieciešamais tiek izdarīts, tad ar 99,9% pārlie-
cību var teikt, ka bērns būs brīvs no HIV infekci-
jas. Tas ir viens no mītiem, ka HIV pozitīvai mātei 
nevar būt HIV negatīvs bērns. Sliktāk ir tad, ja 
māte atsakās klausīt ārstu vai pie mums ierodas 
novēloti vai neierodas vispār.
HIV inficētu grūtnieču skaits gadā svārstās no 
50 līdz 60, un visi šie gadījumi parasti beidzas 
veiksmīgi, atskaitot tās reizes, kad ārsta palīdzība 
netiek meklēta vai sieviete no tās atsakās.

– Kādas ir jaunākās HIV ārstēšanas tendences, 
uz ko tiek likts uzsvars slimības apkarošanā?
– Uzsvars tiek likts uz slimības ierobežošanu 
un ērtu zāļu lietošanu. Terapija mūža garumā 
ir saistīta ar konkrētu zāļu lietošanas režīmu. Jo 
vienkāršāk zāles lietot, jo labāki ir rezultāti. Iedo-
mājieties situāciju, ka jums ir visu mūžu jālieto 
konkrētas zāles. Aizejot uz darbu, mieru neliek 
doma, vai tu esi vai neesi iedzēris zāles, un tas ir 
tikai cilvēciski. HIV ārstēšanā ir tāpat.
Sākotnēji vienam pacientam domātie ikdienas 
medikamenti bija jātur divās saujās. Šobrīd ir 
tendence šos medikamentus unificēt, respek-
tīvi, apvienot vielas un ievietot tās vienā tabletē, 
lai zāles būtu vieglāk lietot. Agrāk bija gan lie-
las kapsulas, rūgtas, gan želejveida zāles, kuras 
vajadzēja speciāli uzglabāt ledusskapī, kā arī 
citas medikamentu variācijas, kuras neveicināja 
pacientu līdzestību. Tāpēc pētnieki turpina izdo-
māt jaunas zāļu formas, kā ērtāk uzņemt nepie-
ciešamos medikamentus. Visi gaida brīdi, kad 
tiks izgudrotas zāles, kuras pilnībā iznīcinātu 
šo vīrusu. Manis apmeklētajās starptautiskajās 
konferencēs daudz tiek runāts par jaunizgudro-
tajiem preparātiem, vakcīnām, bet tas viss vēl ir 
izstrādes stadijā.
– Pēc jūsu domām, pēc cik ilga laika mēs 
nonāksim līdz brīdim, kad šo slimību varēs 
izārstēt ar vienu vakcīnu vai tableti?
– Kā ārste es vienmēr ceru, ka tas notiks. Es būtu 
ļoti laimīga, ja tas notiktu jau rīt. Bet mēs esam 
reālisti un ceram, ka tas varētu notikt varbūt 
tuvāko desmit gadu laikā.
– Kāda ir prognoze cilvēkam, kurš šo slimību 
neārstē, un, pat smagu simptomu nomocīts, 
nevēršas pēc palīdzības?
– Šāds pacients agri vai vēlu nonāk slimnīcā, kur 
ārsti atpazīst šo slimību. Mums ir bijuši gadī-
jumi, kad cilvēkam vienlaikus ir 6–7 nopietnas 
slimības. Protams, izmantojot mūsdienu medi-
cīnas iespējas, mēs darām visu, lai šie cilvēki 
izdzīvotu. Situācija nav tik bezcerīga. Bet, neko 
nedarot, protams, ir lielāka iespēja no šīs slimī-
bas arī nomirt. Tā nav nāvējoša slimība, ja mēs 
to atklājam agrīni.
Ir cerības, ka no 2018. gada ārstēšana tiks uzsākta 
jau tad, kad CD4 šūnu skaits būs 500 šūnas uz 

ml3. Faktiski mēs uzreiz pēc diagnozes noteikša-
nas piedāvāsim terapiju. Tas nozīmē, ka cilvēks 
varēs nodokļos atpelnīt to, ko valsts ieguldīs viņa 
ārstēšanā. Cilvēki varēs dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, 
radīt pēcnācējus un galu galā būs ekonomiski 
aktīvi. Turklāt šie cilvēki neizplatīs vīrusu tālāk 
un neapdraudēs sabiedrību kopumā.
– Kāda, jūsuprāt, ir nopietnākā problēma 
Latvijā HIV ārstēšanā?
– Tie ir manis minētie ārstēšanas kritēriji. Jāat-
ļauj ārstēt visus, kuriem ir noteikta diagnoze, kā 
tas notiek visā pasaulē. Tikko runāju ar Lietuvas 
kolēģiem, un viņi manis pieminēto tūlītējo ārstē-
šanu plāno uzsākt šī gada septembrī. Vēl viena 
lieta – mēs nevaram pacientu ārstēt ar varu. Ir 
vajadzīga cilvēka piekrišana, un tikai tad mēs 
varēsim sasniegt labus rezultātus. Tāpat ir jāiz-
glīto sabiedrība, lai viņi zina par šo slimību un 
no tās bez vajadzības nebaidās.
– Kā jūs skatāties uz pasaulē zināmu cilvēku 
veiksmes stāstiem par cīņu ar HIV un to, ka 
viņi no šīs slimības ir atbrīvojušies pavisam?
– Laiku pa laikam medijos parādās informācija 
par cilvēkiem, kuriem ir HIV infekcija, kuri ārstējas 
no HIV un kuru asins paraugā vīrusa vairs nav. Tas 
gan nenozīmē, ka viņi no slimības ir atbrīvojušies. 
Tas viss notiek uz ārstēšanās fona, un ir jāpaiet 
vairākiem gadiem, lai mēs droši varētu pateikt, 
ka tieši šāda medikamentu kombinācija mums 
palīdz HIV iznīcināt.
– Ko jūs gribētu novēlēt HIV pacientiem un 
kā jūs motivētu viņus strādāt ar sevi?
– Es viņiem novēlu būt atbildīgiem un, uzzinot 
diagnozi, griezties pie ārsta. Pirmā pacientu reak-
cija, iespējams, būtu vēlēšanās ar kādu par to 
parunāt vai doties, piemēram, sevis meklēju-
mos tālumā, lai kliedētu domas par savu diag-
nozi. Tomēr es neuzskatu, ka tas būtu problēmas 
risinājums. Ir jākonsultējas ar speciālistu, pat ja 
ir tikai doma par šādu soli. Viss ir jāizrunā un 
jāpieņem izsvērts lēmums. Noteikti jāievēro 
profilakses pasākumi, un katram pašam vaja-
dzētu aizdomāties par savu veselību. Es uzskatu, 
ka pie mums strādā spēcīgi speciālisti, kuri var 
palīdzēt ikvienam. Mēs, mediķi, esam atvērti 
un palīdzēsim visiem, kuriem mūsu palīdzība 
būs nepieciešama.

FOKUSS

Inga Ažiņa: «Jāļauj ārstēt visus pacientus, kuriem ir noteikta HIV diagnoze»

zz Ēstgribas zudums
zz Novājēšana
zz Nogurums, darba spēju samazināšanās
zz Drudzis, paaugstināta temperatūra
zz Izteikta svīšana naktīs
zz Ādas izmaiņas
zz Hroniska caureja
zz Uzņēmība pret infekciju slimībām
zz Palielināti limfmezgli

Avots: Slimību profilakses un kontroles centrs
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EVITA HOFMANE 

Saslimstot ar ērču encefalītu, slimība 
26–46% gadījumu atstāj sekas uz vese-
lību. Labākais veids, kā nesaslimt ar šo 
nopietno neiroloģisko slimību, ir vakci-
nācija. Ievērojot noteikto vakcinācijas 
režīmu, imunitāte pret ērču encefalītu 
izstrādājas 99% gadījumu. 

Ar Veselības centra 4 Vakcinācijas dienesta vadī-
tāju Unu Fjodorovu runājam par to, cik bīstama 
slimība ir ērču encefalīts un kā mēs varam sevi 
no tā pasargāt. 

– Vai ērces var sastapt dažādās vietās, vai uz 
«tikšanos» jādodas mežā? 
– Mainoties mūsu ekonomiskajam, sociālajam 
stāvoklim, ērces varam sastapt jebkur – gan par-
kos, gan mežā, gan piemājas dārzā, arī sabied-
riskajā transportā, jo cilvēki ved meža veltes, un 
ar to pilnīgi pietiek, lai ērce būtu sastopama arī 
trolejbusā. Vienkāršākais veids, kā sevi pasargāt 
no ērču encefalīta, ir vakcinēties. Jāatceras, ka 
vakcinēties pret ērču encefalītu var visu gadu, 
ne tikai ziemā vai pavasarī. Uzsākot pirmreizējo 
vakcināciju vasaras mēnešos, kad ērces ir aktīvas, 
mēs izmantojam ātro vakcinācijas kalendāru, kad 
intervāls starp pirmo un otro poti ir 14 dienas. 
Ziemas mēnešos, kad ērces nav tik aktīvas, mēs 
piedāvājam standarta variantu, kad starp pirmo 
un otro poti intervāls ir 1–3 mēneši. Saņemot pir-
mās divas vakcīnas, imunitāte veidojas 14. dienā 
pēc otrās vakcīnas. Trešā vakcīna tiek ievadīta 
pēc 5–12 mēnešiem. Par tālākām revakcinācijām 
informāciju var saņemt vakcinācijas kabinetos vai 
pie ģimenes ārsta.
Gadījumā, ja pēc pirmās vakcinācijas piesūcas ērce, 
tad otrā vakcīna tiek ievadīta vienu mēnesi pēc 
ērces koduma. Tālāk pēc vakcinācijas kalendāra.
– Cik nopietni mūsu veselību apdraud ērču 
encefalīts? 
– Slimība ir nopietna, jo tās ārstēšanai nav spe-
cifisku medikamentu. Ērču encefalītam ir ļoti 
nopietnas komplikācijas. Komplikācijas var būt 
dažādas – galvassāpes, koncentrēšanās prob-
lēmas, var būt atmiņas traucējumi, smagākos 
gadījumos parēze vai hemiparēze un runas 
traucējumi. Cilvēkam var mainīties visa dzīve. 
Lai nesaslimtu, vienīgais veids, kā sevi pasargāt, 
ir vakcinācija. Ievērojot visus vakcinācijas nosacī-
jumus, tiek iegūta imunitāte. 
Vakcīna tirgū nonāk tikai tad, kad tā ir rūpīgi izpē-
tīta, un vakcinācijas kalendārs ir ļoti pārdomāts. 
Strādājot pie šīs vakcīnas izstrādes, zinātnieki ir 
apstiprinājuši, ka tikai noteikts vakcinācijas režīms 
var mūs pasargāt. Ja mēs to ievērojam, tad vak-
cinācijas efektivitāte ir līdz 99%. Ja nosacījumi 
netiek ievēroti, tad imunitāte var izstrādāties, bet 
var arī neizstrādāties.
– Endēmiskajās zonās bērniem pieejama 
bezmaksas vakcinācija. Kā tās notiek un kas 
to veic?
– Endēmiskās teritorijas apstiprina Slimību profi-
lakses un kontroles centrs, un tas notiek, ņemot 
vērā pēdējo piecu gadu laikā veikto monitoringu. 
No 2012.–2016. gadam tika veikts teritoriju moni-
torings, kurās vietās Latvijā ir bijusi visaugstākā 
saslimstība ar ērču encefalītu. Pamatojoties uz 
to, tika noteikti 2017. gada endēmiskie novadi. 

2017. gadā endēmiskās teritorijas ir Alsungas, Pāvi-
lostas, Ventspils, Kuldīgas, Pārgaujas, Engures, 
Dundagas, Kocēnu, Lubānas, Vaiņodes, Rucavas, 
Skrundas, Kandavas, Amatas, Baldones, Talsu, 
Vārkavas, Mērsraga, Aizputes, Sējas, Rugāju, Prie-
kuļu, Durbes, Mālpils, Grobiņas, Gulbenes un 
Rojas novadi. Ar šo informāciju var iepazīties arī 
Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā 
vai pie sava ģimenes ārsta. 
Vecākiem ir ļoti svarīgi zināt, ka valsts apmaksāto 
vakcīnu var saņemt tikai tie bērni, kuru dzīves-
vieta ir deklarēta šajos novados, pie sava ģime-
nes ārsta, ja viņa pamata prakse ir reģistrēta šajā 
endēmiskajā teritorijā. Ja bērns ir deklarēts endē-
miskajā teritorijā, bet ģimenes ārsta prakse atro-
das ārpus šīs teritorijas, tad dakteri bērnu ar valsts 
apmaksāto vakcīnu vakcinēt nedrīkst. Tādā gadī-
jumā vecākiem ir laikus jāpaziņo, ka ģimenes ārsta 
prakse ir reģistrēta ārpus endēmiskās teritorijas. 
Bērnu atļaus vakcinēt tam ģimenes ārstam, kura 
prakse ir endēmiskajā teritorijā. Bērni vecumā 
līdz 24 mēnešiem var saņemt 50% atlaidi vakcīnai 
neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
– Kā notiek to bērnu vakcinācija, kuriem pare-
dzēta 50% atlaide? 
– Vakcināciju uzsāk no viena gada vecuma. Vecāki 
kopā ar bērnu dodas pie jebkura ģimenes ārsta, 
neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, un dakte-
ris izraksta kompensējamo recepti. Vecāki dodas 
uz aptieku un iegādājas vakcīnu. 50% no izmak-
sām sedz valsts, 50% – bērna vecāki. Vecākiem 
jāņem vērā, ka, pārvadājot vakcīnu, ir jāievēro 
aukstuma ķēde – vakcīna ir jāuzglabā tempera-
tūrā no 2–8 ºC. Ja tas netiek ievērots, tad šo vak-
cīnu mēs diemžēl esam spiesti atsacīties vakcinēt. 
Neievērojot aukstuma ķēdi, vakcīnas iedarbība var 
zust, un līdz ar to bērnam pēc vakcinēšanas anti-
vielas var arī neizveidoties. Uz aptieku pēc vak-
cīnas ir jādodas ar aukstumsomu un aukstuma 
elementiem, lai tiktu ievērota aukstuma ķēde. 
Siltumā vakcīnu drīkst turēt ļoti īsu brīdi. Vislabāk 
vecākiem būtu vienoties par vakcīnas saņemšanu 
ģimenes ārsta praksei vistuvākajā aptiekā. Ideāli, 
ja poliklīnikā ir arī aptieka. 
– Ko satur vakcīna pret ērču encefalītu? 
– Vakcīnas iedalās dzīvās novājinātās un nedzīvās 
vakcīnās. Vakcīna pret ērču encefalītu ir nedzīvā 
vakcīna. Imunitāte izstrādājas pakāpeniski, un 
tā ir īsāka nekā vakcīnām ar dzīviem, novājinā-
tiem mikroorganismiem. Imunitātes maksimā-
lais termiņš ir pieci gadi. Pēc tam ir ļoti svarīgi 
atkal saņemt vakcīnu, lai palielinātu antivielu 
daudzumu organismā. Vakcīnā ir arī palīgvie-
las, stabilizatori, adjuvanti, kas palīdz tai sagla-
bāt savas īpašības. Vakcīnas ir labi izstrādātas, 
pārbaudītas un uz cilvēka organismu neatstāj 
nekādas negatīvas sekas. Agrāk, padomju laikos, 

pret ērču encefalītu tika izmantota dzīvā vak-
cīna. Tā it kā bija efektīvāka, jo imunitātes sagla-
bājās ilgāk, bet daļai vakcinēto radās ļoti daudz 
nevēlamu blakņu, smagos gadījumos arī anafi-
laktiskais šoks. 
– Pēc cik ilga laika jāveic revakcinācija? Vai, to 
neveicot, imunitāte zūd? 
– Revakcinācija jāveic pēc katra vakcīnas ražotāja 
noteiktā intervāla. Vakcīnu ražotāji intervālus ir 
izvēlējušies, balstoties uz vidējiem rādītājiem, un 
mums pie tā ir jāturas.
– Vai starp vakcinācijas reizēm ir vērts pār-
baudīt imunitāti pret encefalītu? 
– Ja cilvēki vēlas nevajadzīgi izdot naudu, tad viņi 
starp vakcinācijām var veikt imunitātes noteikša-
nas testu, bet tas nav vajadzīgs. 
Protams, ir gadījumi, kad šīs analīzes var veikt. 
Piemēram, cilvēks ir aizmirsis par revakcināciju 
pēc pieciem gadiem un par to atceras, kad ir 
pagājuši seši vai septiņi gadi. Arī tādā gadījumā 
mēs vakcināciju nesākam no nulles. Ievadām 
vakcīnu un pēc mēneša taisām analīzes, lai pār-
baudītu antivielu daudzumu. Varbūt ir vajadzīga 
papildu vakcīna.
– Vai ir gadījumi, kad cilvēks nedrīkst 
vakcinēties? 
– Uz vakcināciju drīkst doties tikai vesels cilvēks. 
Ja atnāk cilvēks, kuram ir paaugstināta tempera-
tūra, drudzis, mēs šādu pacientu nevakcinējam. 
Agrāk tika uzskatīts, ka nedrīkst vakcinēt cukura 
diabēta un astmas slimniekus, arī HIV pozitīvus 
cilvēkus. Tagad ir veikti jauni pētījumi, kas apstip-
rina: šādus pacientus drīkst vakcinēt. Bet vēlāk 
pēc vakcīnas saņemšanas ieteiksim veikt asins 
analīzi uz antivielām, lai pārliecinātos, ka vakcīna 
ir iedarbojusies. 
Pētījumi liecina, ka vakcinēt drīkst arī onkoloģis-
kos pacientus, kuriem veikta ķīmijterapija. Anti-
vielas, iespējams, neizstrādājas tik labi kā veselam 
cilvēkam, bet viņš būs pasargāts no saslimšanas 
ar ērču encefalītu. Protams, vakcināciju nevei-
cam ķīmijterapijas kursa laikā. Pirms saņemt vak-
cīnu, noteikti ir jākonsultējas ar ārstu, lai pieņemtu 
lēmumu par vakcinācijas uzsākšanu. Katrs gadī-
jumus ir rūpīgi jāizvērtē.
Ja ir aizdomas par grūtniecības iestāšanos vai sie-
viete baro bērnu ar krūti – šādi gadījumi tiek izvēr-
tēti individuāli. Vakcīnu drīkst ievadīt, ja pastāv 
augsts inficēšanās risks. 
– Samērā daudz tiek runāts par vakcināciju 
pret gripu un ērču encefalītu, bet ievēro-
jami mazāk dzirdam par to, ka ik pēc desmit 
gadiem pieaugušajiem ir jāvakcinējas pret 
difteriju un stingumkrampjiem. Turklāt tā ir 
valsts apmaksāta vakcīna. 
– Par bērnu vakcināciju rūpējas ģimenes ārsti, 
bet pieaugušajiem par vakcināciju ir jādomā 

pašiem. Mums trūkst resursu, lai ieviestu kādu 
programmu, mehānismu pieaugušo informēša-
nai, ka pienācis laiks revakcinācijai pret stingum-
krampjiem un difteriju. 
Daudzi cilvēki ir ļoti aizņemti, ierauti straujā dzī-
ves ritmā un par sevi aizmirst padomāt, jo pri-
mārais ir darbs un tikai tad veselība. Arī mēs, 
mediķi, grēkojam un pārāk maz runājam par 
šo nopietno slimību – difteriju. Šajā gadā gan 
situācija ir mainījusies. Ļoti labi savu darbu veic 
Slimību profilakses un kontroles centrs, kas orga-
nizē kampaņas, atgādina par vakcinēšanos. Līdz 
ar to sabiedrība kļūst informētāka. Es uzskatu, 
ka ikvienam ir vajadzīgi tādi atgādinājumi: vai to 
veic ģimenes ārsts, zvanot pacientiem, vai saņe-
mot informāciju presē un sociālajos medijos. Jo 
vairāk mēs runāsim par ikviena iespēju saslimt, 
slimības nopietnību, jo lielāka sabiedrības daļa 
aizdomāsies par vakcinācijas nepieciešamību. 
Daudziem nav priekšstata, cik viegli var inficē-
ties ar difteriju. Ar difteriju var inficēties ieelpojot 
gaisu, kas satur mikroskopiskus pilienus ar baktē-
rijām, kuras runājot, klepojot vai šķaudot izplata 
difterijas slimnieks vai baktēriju nēsātājs. Tādā 
veidā var inficēties darbavietā, veikalā, sabied-
riskajā transportā, kafejnīcā, deju zālē, kinoteātrī 
u.c. sabiedriskās vietās.
Ļoti nopietna situācija ir ar B un C hepatītu, 
jo saslimšanas gadījumu skaits katru gadu 
pieaug. Ir svarīgi informēt sabiedrību par to, 
ka ir pieejama vakcīna pret B hepatītu, un kā 
ar šo slimību var inficēties. Pastāv mīts, ka ar B 
hepatītu slimo tikai cilvēki, kuri lieto narkotikas, 
bet tā tas nav. Infekcijas avots var būt slimnieks 
vai vesels cilvēks – vīrusa nēsātājs. Ar B hepatītu 
var inficēties, tieši kontaktējot ar inficēta cilvēka 
asinīm vai organisma šķidrumiem, piemēram:

 z tuvā sadzīves kontaktā ar vīrusa nēsātāju 
ģimenē, mācību iestādē, internātā, kopmītnēs 
u.c.
 zdzimumkontakta laikā, ja partneris ir vīrusa 
nēsātājs, 
 zdažādu ar asinīm saistītu manipulāciju laikā 
(tetovēšana, ausu caurduršana vai nesterilu 
instrumentu lietošana, u.c.).

Savlaicīga vakcinācija ir labākā aizsardzība 
gan pret ērču encefalītu, gan pārējām infekci-
jas slimībām!

PROFILAKSE

Parēze – daļēja vai nepilnīga ķermeņa daļas paralīze.
Hemiparēze (vienpusēja parēze) – vienas ķermeņa puses 
vājums, kas apņem vienu roku un vienu kāju.

Avots: Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas 

mājaslapa

Skaidrojošā vārdnīca

Visdrošākā aizsardzība pret 
ērču encefalītu – vakcinācija
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2. augustā Paula Stradiņa Klīniskās uni-
versitātes slimnīcas nefroloģijas jeb nieru 
slimību nodaļa pārcēlās no senās māj-
vietas 23. korpusā uz jauno A korpusu. 
Jaunās telpas atbilst mūsdienīgas slimnī-
cas standartiem – pacienti ārstēsies div-
vietīgās gaišās un plašās palātās, kuras 
ir aprīkotas ar jaunākās paaudzes māsu 
izsaukšanas sistēmu. Nodaļā ir vairākas 
procedūru telpas, plašs māsu postenis, 
telpas pacientu un darbinieku ērtībām.

Nodaļā atrodas divdesmit viena divvietīga palāta 
un divas vienvietīgas palātas izolācijas režīmam. 
Katrā palātā ir izbūvēta labierīcību telpa. Noda-
ļas vadītājs profesors Aivars Pētersons: «Nefro-
loģijas nodaļas jaunās telpas neapšaubāmi ir 
labākas. Tās ir kā vizītkarte augstas kvalitātes 
un profesionalitātes ārstniecībai. Manuprāt, arī 
paši darbinieki ir patīkami satraukti, jo pacientu 
komforts šajās telpās ir neizmērojami augstāks – 
līdz šim pacientiem nācās dzīvot pa četriem vai 
pat pieciem vienā telpā. Jāatgādina, ka 23. kor-
puss ietilpa 1910. gadā celtās ēkas sastāvā ar tā 
laika loģistiku, kas diemžēl ir novecojusi un prasa 
kapitālu rekonstrukciju.»

Nodaļas virsmāsa Jana Ankrava stāsta par 
izmaiņām nodaļas darbā: «Lielākais prieks noda-
ļas māsām ir par jaunajām procedūru telpām, 
kurās varēs ātrāk un kvalitatīvāk aprūpēt pacien-
tus un nodrošināt ātru atveseļošanos. Palielinoties 
pacientu apritei nodaļā, mūsu komandai pievie-
nojušies jauni māsu palīgi un māsas.»

Savukārt 16. augustā uz jaunām telpām pārcē-
lās endokrinoloģijas un reimatoloģijas nodaļas. 
Līdz šim šo nodaļu pacienti ārstējās atsevišķā ēkā 
slimnīcas 10. korpusā. Turpmāk endokrinoloģijas, 

reimatoloģijas un iekšķīgo slimību pacienti ārs-
tēsies jaunās un plašās telpās jaunuzceltā A kor-
pusa 2. stāvā.

Endokrinoloģijas nodaļā kopā ir deviņpadsmit 
divvietīgas pacientu palātas. Katrā palātā ir izbū-
vēta labierīcību telpa. Tāpat kā iepriekš, arī šajā 
nodaļā darbosies diabēta apmācību kabinets.

Pacientu iestāšanās slimnīcā būs daudz ērtāka, 
jo, iestājoties slimnīcā plānveida kārtībā, pacients 
jaunā korpusa pirmajā stāvā reģistrēsies un turpat 
ar liftu nokļūs 2. stāvā, kur atrodas nodaļa. Darbi-
nieki varēs izmantot plašās garderobes, kas izbū-
vētas ēkas pazemes stāvos.

Stradiņa slimnīcas valdes priekšsēdētāja Ilze 
Kreicberga norāda: «Katra pārcelšanās mums slim-
nīcā ir liels notikums. Esmu gandarīta, ka jaunā 
māja pamazām piepildās. Pārdomātā, sakārtotā 
un drošā vide un ērtības ir neatsveramas sekmī-
gai un efektīvai ārstēšanās norisei un laikam, ko 
pacienti pavada slimnīcā.»

Jaunajā korpusā darbojas poliklīnika, pacientu 
plānveida uzņemšana, apvienotā laboratorija, 
laboratorisko analīžu nodošanas kabinets, nefro-
loģijas nodaļa, kā arī endokrinoloģijas, reima-
toloģijas nodaļas. Drīzumā uz jauno korpusu 
pārcelsies arī uroloģijas, otorinolaringoloģijas, 
gastroenteroloģijas nodaļas. Darbs jaunajās telpās 

tiek uzsākts pakāpeniski, saņemot un uzstādot 
visas nepieciešamās iekārtas. Pēc to uzstādīšanas 
tiks atvērta arī endoskopiju nodaļa, kā arī diag-
nostiskā radioloģija un internās medicīnas die-
nas stacionārs.

Jaunā korpusa pirmās kārtas celtniecībai tika 
piesaistīti līdzekļi no Eiropas Reģionālā attīstī-
bas fonda. Līguma ietvaros uzcelta arī atsevišķa 
ēka – energobloks, kā arī izbūvēts lietus notek-
ūdeņu kolektors, visas nepieciešamās paze-
mes un virszemes komunikācijas. Energobloks 
nodrošina autonomu slimnīcas elektroapgādi, 
kā arī modernākās inženiertehniskās tehnolo-
ģijas ēkas pārvaldībai.

SLIMNĪCA TUVPLĀNĀ

Stradiņa slimnīcas Apvienotās laboratorijas jaunās telpas A korpusa 2. stāvā

Pārcēlusies arī Stradiņa slimnīcas reģistratūra.Galvenā ārsta vietnieks prof. Aivars Pēter-
sons Nefroloģijas nodaļas jaunajās telpās.

Pacienti un darbinieki sāk apdzīvot 
Stradiņa slimnīcas jauno korpusu
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